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Das zweite Buch Mose. 

Das 166 1 

1. Diefes find Die Namen Der Kinder Sifrael, Die 

sch Mizrajim Eamen mit Jakob; jeder mit feinen 

Hansleuten find fie gekommen : 2.10 
2. Reuben, Shimon, Levi nnd Jehudah; 
3. Jiſſaschar, Sebulun und Binjemin; 

6 xr 85 5 ט > 

67608 1 
Berg i. Dieſes jind. Richtiger: «Und biefe find», סמ 9 

Bud mit der Geneſis im Zufammenhange fteht. Dag die Namen 
ber Kinder Jakob's hier wieder aufgezählt werben, hat darin feinen 
Grund, daß eilf gemeinjchaftlih mit ihrem Bater nad Aegypten 
wanderten, während Joſeph ſchon früher dort anſäßig war. Vergl. 
Bera 5. 

Berd 4. Dan, Naphthali. Sin ebräiichen Terte findet fig 
vor dem Namen «Naphthali» die Gopula «Wav», welche wohl 
aus boppeltem Grunde hier eingejehaltet feyn mag; einmal, um ben 
burt das Zufammentreffen zweier N entftandenen Mißklang zu be- 
feitigen, dann aber auch, weil die Thora die Kinder 01098 nad 
ihren Müttern abtheilt, und bie ל genannten — Söhne der Bilha . 
waren. 

2 8. Mo. ו 
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4. Dan, Naphthali, Gad und Aſcher. 

₪. Alle Perfonen, die von Jakob abftammen, 

waren zufemmen fiebenzigq Perfonen: Joſeph mitge⸗ 

rechnet, der in Mizrajim war. 

6. Joſeph ftarb, und alle feine Brüder, und alle 

Menſchen Deifelben Seitalters, 

Ders 5. Sofeph mitgerednet, ber tn Mizraim war. 
Berg. Genefis XLVI, 27. Richtiger: Sofeph aber war damals 
bereit8 in Aegypten. 

‘Mera 8. Und 68 fam ein neuer König zur Regierung, 
über Aegypten. Wörtlich: 068 erftand ein neuer König». Zieht 

man bei diefem Verbum die Bedeutung der: Wurzel לע Dip in Be 
tract, jo iſt daraus zu erſehen, daß bas erſte Auftreten dieſes 
Königs ein aufrühreriſches, kriegeriſches geweſen ſeyn mug, wozu 
aud die Bezeichnung «neuer König» vollkommen paßt, ebenfo wie 
die Präpofition «uber», Berg. 2 Bud Samuelis XIV, 7. 
Gap. XVIIL, 31. 32. Seremias LI, 29. _Sefains XIV, 22. 
Gap. XXXI, 2. Amos Vil, 9. Palm. 11], 2. Gap: LXXXVL 
1%. Gap. XCH, 12. Richter IX, 18 und 43. 2 Bud Könige 

XVI, 7. 5 Buf ששה XXVIL, 7. Dieſer König war aljo 
keineswegs ein rechtmäßiger Erbe jenes Pharao, ber Joſeph zu jo 
hohen Würden erhoben Hatte. Auch berichtet uns die Gej@ichte, 
vag um jene Zeit. Die Aegypter viele Sabre lang mit ihren Nach— 

baren, den Gyros, Krieg führten. Durch diefen Umftand wird dann 
aug die Beſorgniß erflärtih, welche fi in den Morten: «Wenn 

denn Krieg werden follte» (Vers 10) ausſpricht. Diefer König mag 

fig aljo. nicht ganz ficher im Lande gefühlt haben, ba derſelbe 

blos ein fremder. Eindringling geweſen. Dies geht noch deutlicher aus ben 
Worten: «Das Rolf der Kinder Iſrael wird uns viel gr mächtig» 
(Bers 9) hervor, welche man bod) keineswegs den eingebotenert 
Aegyptern hätte in den Mund legen fünnen, ° 

Bera 13. Mit Strenge. . Richtiger. it pier Raſchis Anficht, 
ber zu Folge hier «mit niederdrüdender Arbeit» ſtehen müßte, 

"denn, felbft abgefehen davon, daß. wir im Talmud diefelbe Wurzel mit 
einer verwandten Bedeutung, nämlich: «brechen, zerbrechen» finden, 



Das zweite Bud Mofe, Cap. 1. % 

7. Die Kinder Sifrael waren fruchtbar, Hatten 

viele Rinder, vermehrten fich, und wurden ftarf, 

ungemein fehr: fo Daß das Land von ihnen voll war. 

₪. Es fam ein neuer König zur Negierung über 

Mizrajim, Der den Joſeph nicht qefannt Bat. 

ift auch nod) der Umftand bejonders zu berücjichtigen, daß fhor 
habrech (mit dem weichen B) die Bedeutung von «niederbeugen, nie 
derdrücken) hat. In diefem Sinne finden wir dies Wort, Genefis 
XXIV, 11.: «Er ließ bie Kameele niederknieen). Wir find fogar 
der Anficht, daß felbft das Wort: «Barach» (fegnen) von Bereck 
herzuleiten fey, da namlich der den Gegen Empfangende vor dem 
Segnenden niederzufnieen pflegte. 

Bers 15. Schiphra, Puah. Weil diefe Frauen, wie wir 
jpäter fehen werden, fehr gottesfürchtig waren, führt fie die Schrift 
bier. namentlich auf. 

Bers 16. Kreißſtuhl, im Ebräijchen: Abnajim, Diefe Dual 
form bezeichnet befanntlih etwas Mafchinenartiges, ebenjo wie 
Misparajim u. ſ. w. Denn da diefe Mafchine nicht mit «Abanimz 
bezeichnet wird, jo tt Abnajim feineswegs als blofer Plural zu 
betrachten. Dergl. aud Jeremias XVII, 3, Daraus ‚geht num 
hervor, bag ſchon zu jener Zeit die Entbindungsfunft zu einer hoher 
Stufe der Ausbildung gelangt war, 

Ders 19. Die Hebammen jprahen zu Pharao: 1 
bie ebräifchen Weiber nicht wie die ägyptifchen find: Sie 

: find lebhaft; bevor nog die Hebamme zu ihnen fommt 
haben fie ſchon geboren, Jeder Kenner der ebräifchen Sprache 
wird wohl zugeben müfjen: 1) daß das Wort «Ghajoth» nicht bie 
Bedeutung von «lebhaft» habe; 2) daß 98 eine Beleidigung für 
Pharao gewefen wäre, zu jagen, daß die Ehräerinnen beffer ala bie 
Aegypterinnen feyen. Wir fünnen hier nur der Anficht der Talmu— 
biften unfere volle Anerfennung zollen, daß nämlich die ebraͤiſchen 
Hebammen, um fi vor Pharao zu entſchuldigen, die Ebraͤerinnen 
niedriger 088 bie Aegypterinnen ftellen wollten. Deshalb müßte aud 
biefer Bera lauten wie folgt: 

«Die Hebammen aber a er zu Pharao: Nicht wie 
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9. Er fprach zu feinem Volke: das Wolf Der 

Rinder Zifrael wird uns zu viel und zu mächtig. 

10. Wohlen! wir wollen ihm Durch Lift beikom— 

men: ed möchte fich vermehren; wenn Denn Krieg 

werden follte, fo fonnte dieſes Volk zu unfern Tein: 

Die edlen Frauen Aegyptens jind die Ebräerinnen. Sie 

find ja wie die Thiere; bevor nog die Hebamme zu ihnen 

fommt, haben jie jhon geboren». 

Dur diefe Nothlüge nun erretteten fie das 301]. Bergl. aug 
Hiob XXL, 10. 11. 

Bera 21. Und Gott neue Häufer in der Nation entſte— 
hen lieg. Nad Anderen: «Und Gott machte für fie (die Hebammen) 
neue Häufers. Die Worte «Gott», «neue» (Häufer) und «entjte- 
Hen ließ» bie in der Mendelſohnſchen Ueberfegung den Hauptrang 
einnehmen, fehlen im ebr. Texte ganz, denn bas Wort Bathim, wenn 
«wajaasz lahem» auch jo uberjest werden jollte, könnte ſich keines— 
wegs auf eine Vermehrung der Zamilienhäufer beziehen. Auf Die 
Hebammen Fünnen legtere aber um jo weniger Anwendung finden, 
als das Wort «Lahem» (cifnen» oder «für fie») in ber britten 
Perfon, das männliche Gejchlecht bezeichnet. Wir Halten 06 aug 
dieſem Grunde für geeignet, diefen Bers ganz einfach mit dem nächſt— 
Folgenden in Verbindung zu bringen. Der Sinn ber Erzählung tt 
aber dann folgender: 
Nachdem Pharao eingejehen, daß er feinen Swed durch bie 

Hebammen nicht erreichen fünne, erbaute er Entbindungshäufer und 
Tieß dann an feine eigenen Leute den Befehl ergehen, jeden neuge- 
borenen Knaben in ben Fluß zu werfen. 

Ueberblien wir nun den Zufammenhang in der Erzählung Diez 
ſes Capitels, fo fehen wir zuvörderſt, wie die Miffethat ber Briiber 
Joſeph's auf ihre Nachfommen die Knechtung und einen rechtälofen 
Zuftand Herabrief, deren eigentlicher Zweck fein anderer feyn fonnte, 
ala bie gänzliche Bertilgung bes Namens «Sfraelo, ganz wie fi 
die Brüder 08 Hatten gegen Joſeph zu Schulden fommen laffen, indem 
fie ifn wie einen Sflaven an bie Ismaeliter verkauften. Obgleich 
num Sofeph feinen Brüdern mit Den Worten: «Bin ih denn anftatt 



Das zweite Bud) Mofe, Gap. 1. 5 

Den übergehn, und mit uns firciten, oder ans Dem 

Zaude ziehen. 

11. Dian feste über iaffelbe Beamte ber Frohn⸗ 

Dienfte, um es durch ihre ſchwere Arbeit zu unter: 

Drucken; es mußte Dem Paroh Vorrathsftädte שא 

nämlich Pithom und Naamfes. 

Gotted» (Genefis L, 19). Verzeihung angebeihen ließ, jo fonnte 
doc) Die Gottyeit jene gerechte Vergeltung midt unterlafjen, die bereits 
dem Abraham in einer Viſion (Geneſis XV, 13) verfündee worden 
war, Da Joſeph's Brüder aber ſelbſt Bupe gethan hatten, (Bergl. 
unjere Gifiirung zu den Gapiteln ALI bis L), und aug jqon 
Dury Die ihnen gewordene Beſchaͤmung hinlänglich beftraft worden . 
waren, jo blieb nur das Andenken an jene von ihren Vorfahren 
verübte That in den Herzen Der Kinder Iſrael übrig, und der ganze 
Stamm mußte nun aus dem über ihn hereingebrochenen harten 
Geſchicke die Yehre jyöpfen, Dap e3 ein jehwered Unrecht fei, ſeinen 
Nächſten zu knechten, und Die Bruderliebe mit Gupen zu treten, 
650 Diente Denn nun aud) in Der Folge bei der Gejeygebung Mofis 
dieje unleugbare Thatſache, das in AUrgypten erfahrene Leid, wieder- 
holentlich zum Etügpunft für jene, Menjchenliebe uno Wohlthätigkeit 
athmenden Bejege, welche die Stellung des Fremdlings, 008 Sklaven, 
beg Mübruders, der binnen, Waifen und Armen beſtimmen. 
ir führen hier nur an: 2 Buch Moſis AU, 48: «Wenn ein 
Fremder bei Dic wıont, und dem Gwigen bag Peſſagh feiern will, 
jo müſſen alle Manuſen in feinen Haufe bejihnitten werden, alsdann 
mag er hinzutreten, das Peſſagh zu alten, und jo gut jein al3 ein 
Eingeborener des Yandes; jeder Unbeſchnittene aber ſoll nicht davon effeiw. 
  1,20: «Binen Fremden ſollſt ou nicht kränken, und nihtא .6.6
unterdrücken; denn ihr waret ſelbſt Fremde im Lande Mizrajim», 
Cbendaſ. Gap. XXIII, 9, 12: «Drücke feinen Fremden; thr wiſſet, 
wie einem Fremden zu Muthe iſt, denn ihr waret ſeſbſt Freinde im 
Lande Mizrajum. Sechs Tage kannſt du deine Geſchäfte verrichten, 
am ſiebenten Tage aber mußt die feiern: Damit Dein Ochs und dein 
Eſel auch ruhe, und der Sohn deiner Sklavin, ſo wie der Fremd— 
ling jay erholey. 3 Bug Mog AIX, 10: «Sn Deinem Weinberge 
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sd 12. Be mehr lie: es aber uuferdrckten, deſto mehr 
nahm 68 zu, und deſto mehr breitete 69 fib, ans. Es 

ward ihnen: angft: wegen Der. Kinder Jiſraels. 
18. Darauf trieben Die Mizrajim Die ‚Kinder 

Diſraels zur Mrbeit on, mit Strenuge. 
Vi. Sie machten ihnen. Das Leben ‚bitter, durch 

ſollſt du keine Nachleſe halten, und bie einzelnen — deines 
Weinbergs nicht aufleſen. Dem Armen und dem Fremden ſollſt du 
ſie laſſen. Ich, ber Ewige, euer Gott» Bad 3313420 «Wenn 

ein Fremder ſich in eurem Lande aufhaͤlt, ſo müſſet ihr ihn nicht 
drücen. Der Fremdling, welcher ſich bei cud aufhält, ſoll euch ſo 

“gut als ein Heimiſcher ſein, du ſollſt ihn lieben, wie bu. bid ſelbſt 
liebſt; berm ihr ſeid auch Fremdlinge geweſen im ME Mizrajim. 

Ich, der‘ Ewige⸗ euer 0900 Ebendaſ. Gap. XXIHI, 22: «Indem 
ihr. aber! in eurem Lande Ernte haltet, ſollſt du bie Winkel deines 
Feldes nicht völlig abmähen, no zur Nachleſe die einzelnen Achren 
aufſuchen, ſondern dieſes Alleßs bem Armen aud, Fremdling aber 

laffen: Ich, der Ewige, cuer Gott»: Ehendaſ. Gap. AXV, 23: 
«Grundſtücke fehlen nicht: anf ewig verkauſt werden; Denn das Land 

dt mein, ihr aber ſeid nur Fremdlinge und Gituldete, anf meinem 

  Dera 35: Renn dein Bruder neben Dir abfkommt, undטסו
ſeine Hand ſinken läßt; fo ſollſt du ihn unterſtützen, bag. auch der 
Fremde und Geduldete Det Div leben mögen, Vers 39: Wenn 

dein Bruder neben dir verarmt, und ſich Dir verkauft, ſo fol du 

ihn: nicht wie einen Leibeigenen arbeiten lafjew. Vers +2 : «Denn 

fie find meine Knechte, da ich fie aus Mizrajim geführt: habagınfie 
mii Ten nicht wie Sklaven verkauft: werben ». Vers 27, 48: «Wenn 
ein . Fremder | oder: Geduldeter bei dir zu Vermögen kommt, | Dein 
Bruder aber kommt ab, und. verkauft, fich an Den Fremden, der bei 

Div: wohnt, ober an einen, Der von einer ‚ausländischen Familie 
abſtammt.  Nahdem er verfauft worden, findet das Grlöfungsrecht 

flatt: Einer von feinen «Brüdern Loft ihn wieder ci. % Bud 
Mofis 1%, 15: «Wenn ein Neligionsverwandter ſich bet euch auf: 

hält, und ‘bag Peſſagh mitmachen will, ſo muß er es nach bem Geſetze 
und ber Vorſchrift des Peſſagh's halten. Thr Habt einerlei Geſetz, 
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"Harte Arbeit: in Rehm, in Ziegeln, und in allerlei 

Arbeit anf dem Felde; nebft andern א 

a fie Diefelben antrieben. 

₪. Auch fogte Der König. von Mizrajim zu den 

| —— Hebammen, von denen die eine Schiphrah 

und die andere Puah geheißenz 

für Religionsvenpanbte und Cingeborene bes Landes», Ebendaſ. 
Gap. XV, 14.: «Und wenn ein Fremder ſich bet euch niederläßt, 
oder bei euren Nachkommen ſich unter euch, aufhält, und dem Ewigen 

zu Chren: ein Feueropfer lieblichen Geruchs darbringen will; ſo muß 
er es ebenſo machen, wie ihr». 5 Bud Moſis V, 6.: «3g bin ber 
Ewige, bein Gott, ber id bid aus Meizrajim geführt habe, aus 
dem Haufe der Sklaven». Berg 15.: «Denn לא mußt bedenken, | 

daß bu auch Sklave gewefen bift in Mizrajim, und ber Ewige, Dein 
Gott, Hat dich von da. herausgeführt mit ſtarker Hand und ausge- 
ftreeftem Arme. Darum gebietet dir der Ewige, bein Gott, ben 
Ruhetag zu halten». Ebendaſ. Gap. VI, 12.: 669 nimm dich ‘in 
Acht, daß du nicht bea Ewigen vergeffeft, ber bid aus dem Sande 
Mizrajim, aus bem Sflavenhaufe, geführt hat». Bers 21.: «So 

antworte deinem Sohne: Wir waren in Mizrajim Sklaven beg 
Pharao, der Ewige aber hat und mit flarfer Hand aus Mizrajim 
geführt». Cbendaf. Cap. VIL, 8.: «Sondern bloß, weil der Ewige 
euch liebt, und ben Eid halten will, ben er euren Eltern zugeſchwo— 
ven: hat er euch mit ſtarker Hand aus Mizrajim geführt, und aus 
dem Sflavenhaufe,, von ber Hand Pharao's, Königs zu Mizrajim, 
ertettet». Ebendaſ. Gap. X, 18. 19.: «Der bem Waifen und der 

Wittwe Recht verfhafft, und ven Fremdling liebt, ihm Speife und. 
Kleider zu geben. Shr: müßt gleichfalls den Trembling lieben; denn 
im Lande Mizrajim feyo ifr auch Fremdlinge gewejen».  Cbenbaf. 
Gay. XIII, 6.: «Sener Prophet oder Träumer. aber foll getödtet 
werben, weil er Abfall gelehrt bat: Yon dem Ewigen, eurem Gotte, 
ber euch aus dem Lande Mizrajim geführt, und aus bem Sflaven- 
bauje erlöft Hat; big aus bem Wege zu verführen, ben bir ber 
Givige, bein Gott, zu gehen geboten. Auf ſolche Weife ſollſt ou 
den Böfen wegfehaffen». Ebendaſ. Gap. AIV, 29: «Der Levi, Der 
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16. Er fprach nämlich: wenn ihr Den Kbrifchen 

Weibern in der Geburt beifteht, fo follt ibr auf 

Den Kreifftuhl Acht haben: wenn es em Sohn ift, 

fo folit ihr ihn umbringen; ift es aber eine 0 

fo mag fie leben bleiben. 

17. Die Hebammen aber fürchteten Gott, und 

feinen Theil und Fein Erbe bei dir befommt, der Frembe, ber Waife 
und bie Witwe, die in deinen Thoren find: follen dieſes verzehren, 
und fig jättigen; damit der Ewige, dein Gott, dich bei aller Arbeit, 
die bu bor Haft, fegnen möge». Ebendaſ. Gap. XV, 15.: «Du 
mußt Debenfen, daß du aud ein Knecht gewefen bift im Lande 
Mizrajim: der Ewige, dein Gott, aber hat dich erlöft; darum gebe 
ich bir jet Diefes Gebot». Ebendaſ. Gap. XVI, 11. 12.: «Und 
vor bem Ewigen, deinem Cotte, fröhlich feyn: du, dein Sohn unb 
deine Tochter, bein Knecht und deine Magd; wie auch ber evi, der 
in deinen Thoren 18: und der Fremde, Waiſe und (bie) Wittwe, 
bie bei bir find, an bem Orte, ben ber Ewige, dein Gott, erwählen 
wird, feinen Namen refidiren zu laffen. Bedenke, bag bu in Miz- 
rajim Knecht gewefen bift, und halte forgfältig alle diefe Gefegeo. 
Ders 14.: «An deinem Fefte follft du fröhlich feyn: bu, dein Sohn, 
beine Tochter, dein Knecht, deine Magd; wie aud) der Levi, Waife 
und (bie) Witwe, bie in deinen Thoren find». Ebendaſ. 60. 1, 
8.: «Den Aedomi ſollſt bu nicht verabfcheuen, denn er ift dein Bruder. 
Den Mizri jollft bu nicht verabfeheuen, denn du bift ein Fremdling in 
feinem Lande gewefen». Ebendaſ. Gap. XXIV, 17—22.: «Das 
Recht des Fremden und Waiſen ſollſt du nicht beugen, und von 
einer Wittwe nicht das Kleid zum Pfande nehmen. Bedenke, daß 
du ein Sklave geweſen biſt in Mizrajim, und der Ewige, dein 
Gott, Hat dich טסה dannen erlöſt; darum befehle ich bir fo zu thun. 
Wenn du auf deinem Aderfelde einerndteft, und vergiffeft bafelbft 
eine Garbe, fo kehre nicht um, diefelbe zu holen; fondern laffe fie 
dem Fremden, den Waiſen und der Wittwe bleiben: damit dich der 
Ewige, bein Gott, in allen deinen Verrichtungen jegne. Wenn du 
deinen Oelbaum jehüttelft, fo pflücke nicht nad; laf ſolches Dem 
Sremden, ben Waiſen und der Wittwe fichen. Wenn bu Weinlefe 
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thaten nicht ſo, wie ihnen der König von Mizrajim 

geſagt hatte; ſondern erhielten die Kinder am Leben. 

18. Der König von Meizrajim lief Die Hebammen 

ritfen, fprach zu ihnen: warum babt iibr Diefes ge: 

than, und habt die Kinder beim Leben erhalten? 

19. Die Hebanmen fprachen zu Paroh: weil Die 

Ibriſchen Weiber nicht wie Die Mizriſchen find: fie 

find lebhaft; bevor noch Die Hebanıme zu ihnen 

kommt, haben fie fchon geboren. 

hältft, fo ftelle feine Nachlefe an; lag ed dem Fremden, den Waijen 
und der Wittwe ftehen. Bedenke, daß du ein Sflave gewejen bit 
in Mizrajim; darum befehle id) dir, jo zu thun». Ebendaſ. Gap. 
XXVi, 11. 42. 13.: «Und alsdann follft ou vergnügt jeyn mit 
allem Guten, das der Ewige, bein Gott, bir und den Deinigen 
gegeben hat: du und ber Levi, nebft bem Srempling, ber bei Dir 
wohnt. Wenn bu im britten Jahre, das ift im Zehntjahre, alle 
Zehnten deines Einkommens völlig abgetragen, und dem Levi, bem 
Brembdling, dem Waifen und der Wittwe gegeben haft: Diefe haben 
08 in beinen Thoren verzehrt, und fi) Davon gefättigt; So follft 
Du bor bem Gwigen, deinem Gotte, fprechen: 3h Habe das Heilige 
aus dem Haufe weggeichafft; ich habe auch folches dem Levi, dem 
Frembling, dem Waifen und der Wittwe gegeben: nad allem bem 
Gebote, dad bu mir geboten haft; id habe von deinen Befehlen 
nicht3 ubertreten und nicht? vergefjen». Ebendaſ. Gap. XXVIL, 19.: 
«Berflucht, wer das Rept des Fremben, der Waifen und der Wittwe 
beugt! und das Bolf fprehe: Es werde wahr !» 

Dieſes Gapitel zeigt ung ferner das weibliche Gefchlecht in feiner 
wahren Würde. Die ebräifchen Hebammen legten dem Könige un- 
verhohlen dar, bag fie Gott mehr 016 ihn fürchteten, befaßen aber 
ſchon rauen die Kraft, für ihre Nation dad Leben auf's Epiel zu 
jegen, um wie viel mehr dürfen wir vorausfegen, daß es auch fromme 
Männer gab, bie fid) wohl geopfert hätten, wenn 08 bie Pflicht 
erheiſchen follte, Noch immer aber blieb die ſchwere Sünde unge- 

fühnt, welche die Brüder fich zu Schulden kommen ließen, als fie 
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20. Gott ließ es Den Hebammen wohl gehn. 

Das Volk vermehrte fich, fie wurden ftark, 
21. Als nun Die Hebammen Gott fürchteten, und 

Gott neue Hänfer in Der Nation entitehen lief; 
22. Da gebot Paroh feinem ganzen Volke: jeden 

nengebornen Sohn follt ihr in Den Fluß werfen, 

iede Tochter aber leben laffen. 

Das 2te Eapitel, 

1. Bor einiger Zeit ging ein Mann aus Dem 

Haufe Levi, und nahm eine Tochter Levi's. 

Sofeph in bie Grube warfen, bis endlich ver graufame Befehl 
Pharao's, alle neugeborenen Knaben in ben Flug zu werfen, aug 
hierfür die göttliche Vergeltung brachte. 

Endlich fonnen wir aug ben hier aufgezählten Gewaltthaten 
Pharao's noch den Schluß ziehen, wie ſehr er auch noch in jeder 
anderen Beziehung das Volk gedrückt haben müſſe, da er in ſeiner 
Bosheit aud dieſes Mittel, zur völligen Vernichtung des Volkes, nicht 
fheute. Wenn daher die Schrift erzählt, daß Gott das Herz feiner 
Nachfolger immer mehr und mehr verftodt machte, fo berechtigt 8 
dies Feinesweg3 zu der Annahme, daß in Bezug auf fie etwa Unge— 
vechtigfeit, oder zu große Strenge, obgewaltet habe, denn ihre fpätere 
Berftodtheit fann nur 018 eine natürliche Folge der früheren Bosheit 
gelten, wie überhaupt die Sünde, nachdem fie um fich gegriffen, gar 
leicht in allgemeine Sündhaftigkeit ausartet und fig durch fich felbft 
beftraft. Man vergleiche auch den Spruch der Waiſen (Aboth): 
«Die Strafe der Sünde ift die Sünde jelbft». Bergl. unfere Bor 
rede Abth. IL. 

weites Gapitel. 
Vers 1. Bor einiger Zeit ging ein Mann ...... und 

nahm eine Tochter Levi’. Unfere Weifen haben wahrfcheinlich daran 
Anftoß genommen, daß die Schrift hier die Geburt Ahron's und der 
Mirjam ganz mit Stilljehmeigen übergeht, und, nachdem fie von 
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2. Die Frau ward +66ן fchwanger, gebar einen 

Sohn. Als fie ihn fab, Dak er יו war, 

verbarg fie ihn Drei Monate. 

. Länger aber fonnte fie ihn nicht verbergen; 

da nahm fie für ihn ein Käſtchen aus Binfen, be: 

Hebte es mit Leim und Pech, legte Das Kind hinein, 

und fette es in Das Mobricbt, amr lifer 069 

A. Seine Schwefter ftellte ficb von ferne, um zu 

wiffen, was ihm wiDerfabren würde. 

₪. Da aing Die Tochter Paroh's hinab in Den 

Fluß, fichb zu baden; und ihre Kammermägde gingen 

ber Berheirathung der Eltern berichtet, gleich auf die Geburt Moſis 
überfpringt. Um hierfür eine befriedigende Erflärung zu finden, 
erfannten fie die und burt die Tradition berichtete Abjonderung ber 
ganzen iſraelitiſchen Bewölferung von ihren Frauen in Folge jenes 
graufamen Befehls, Hinfichtlich des Kindermordes, als ein Factum 
an. Was aber die Analyje der ebriifhen Worte: «Und e8 ging 
und nahin» anlangt, fo tit 08 flar daß hier, wie in ähnlichen Stel: 
len ber Schrift, das Verbum im Plusquamperfeetum fteht. So 
nennt denn nun auch die Schrift, weber den Namen bea Mannes, 
nok) den der Frau aus dem Stamme Levi, weil nämlich dies Factum 
al$ ein längftvergangenes blog dem nächftfolgenden 18 Einlei- 
tung dienen joll, mit mwelhem bie Geſchichte Moſis beginnt. Ledig— 
lig aug biefem Grunde wird hier nun auch die Gefchichte Ahron's 
und der Mirjam übergangen, indem bie folgenden Worte und alsbald 
von der Geburt Mofis zu berichten haben. Die Ueberſetzung dieſer 
Verſe müßte denn auch fo lauten: 

Ders 1. Ein Mann aus Dem Stamme Levi war gegam- 
gen und Hatte eine Tochter 090988 zur Fran 
genommen. 

Ders 2, Diefe Frau wurde nun fhwanger u. f. w. 
Bers 3. Und feste e3 in das Röhricht. Die Schrift er 

zahlt wahrfcheinlich, bag die Mutter ben Mofes in's Schilf fette, damit 
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herum am fer Des Fluffes. Die Prinieffinn er: 

blicfte Das Käſtchen im Nöhricht; Da febickte fie 

ihre Eflavinn, und lieh es Bolen, 

6. Sie dffnete es, befob Des Kind: und es war 

ein weinender Knabe. Da erbarmite fie ficb über 

ihn, und fprach: es Ht einer von Den Söhnen der 

Ibrim. 

7. Da ſprach feine Sehweſter zur Tochter Be: 

roh's: foll ich hingehen, und Dir von den Sbrifchen 

Weibern eine Amme rufen, Dag fie Dir Das Kind 

fauge ? 

ihn der Strom nicht mit fortreigen möchte. Ohne Zweifel befand 
  aud im Dedel des Binfenfäftchens ein Luftloh, ganz wie inהש

der Arche Noagh's, damit das Kind nicht erftide. 
Ders 4. Seine Sdwefter ftellte fich von ferne. Das 

ebräiſche Wort, worin der erfte Buchftabe ber Wurzel fehlt, indem 
e8 eigentlich «Wathithjazabh» heißen müßte, deutet an, bag fie zag— 
haft uud zitternd baftand. 

Bera 5. Sich zu baden. Das Wort «Raghaz» fann im Ebräi- 
ichen ebenſo wie im Deutfhen 018 Neutrum gelten. Bergl. aud 
2 8. Samuelis XI, 2. ; 

Ders 6. Und ſprach: 68 ift einer von den Göhnen 
Ibrim. Dergl. ben ebräifchen Gommentar zu Mendelsfohn, wo 
jhon darauf Hingewiefen wird, daß biefer Radja einer | 
Deutung unterliegen fünne. Bejonders muß fi) uns hier die Trage 
auforingen, warum biefer Sat den Vers beſchließt, nachdem bereit3 
vorher berichtet worden, daß die Künigstochter ich bes Knaben ev 
barmt habe. Ueberdies ift noch zu bemerfen, daß Bera 7. 9. und 
bejonders 10. immer beſonders hervorgehoben wird, daß berfelbe als 
Adoptivfohn der Königstöchter gegolten habe. Gehen wir endlich 
näher auf bie Werhältniffe ber damaligen Zeit ein, fo bleibt ung 
nod) die wichtige Frage zu beantworten übrig: Wann trat eigentlich 
ber allgemeine Befehl Pharao's, die männlichen Kinder zu ertränfen, 
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8. Die Tochter Paroh's fprach zu ihr: gehe Din! 

Das Frauenzimmer ging, und rief Die Mutter 8 

Kindes. 

9. Die Tochter Paroh's fprach zu ide: nimm 

Diefes Sind bin, und 15886 es miv; ich will Dir 

Lohn Dafür geben. Die Fran nahm Das Kind, und 

fiuate es. 
10. Als Der Tingling berenwuchs, brachte fie 

ihn Der Tochter ף9הץ 6, er war ihr wie ein Sohn, 

Diefe nannte ihn Moſcheh, und fprach: weil ich ihn 

ans Dem Waſſer herausgezogen babe. 

auger Kraft? Wollten wir annehmen, bag biefe Beitimmung 218 zur 
Erlöfung der $fraeliten aus ihrer Knechtſchaft ununterbrochen aug: 
geübt worden fey, jo wären, ba biefelbe fon vor der Geburt 8 
erlafjen wurde, damal3 nur achtzigjährige Männer, wie Mofes, aus: 

gezogen, dem aber die Schrift jelbft widerjpridt, indem fie erzählt, 
dag au Kinder am Auszuge Iheil nahmen, und Kaleb, ver ‚Sohn 
Sephunes, der beim Auszuge aus Aegypten nur 38 Jahre alt war, 
(vergl. Sof. XIV, 10.) folglih 42 Jahre jpäter 018 Moſes das Licht ver 
Welt erblidte. Außerdem würde burd jene Annahme aud) bie Eriftenz der 
ganzen ftreitbaren Macht der 600,000, die nad der Schrift 20 bis 
69 Jahr zählte, in Abrede geitellt werden. Wollte man wiederum an- 
nehmen, daß nach diefem Pharao ein anderer auf ben Thron gelangt 
fey, ber jo menſchlich gewejen, jenes Gebot außer Kraft zu feBen, 
jo müßte man immerhin glauben, dag die Schrift in diefem Falle 
bod wenigftend den Namen eines jo milden Herrſchers und aufbe- 
wahrt hätte. 110000008 dient und Bera 23 defjelben Gapitel3, wo 
nah dem Tode bea aegyptijchen Königs erzählt wird, baf bie 
Siraeliten zwar tief gefeufzt und zu Gott aufgefchrieen hätten, aber 
nur wegen ber auf ihnen laftenden fhweren Arbeit, gewiffermaaßen 
als Beweis, bag der Befehl, die männliche Nachkommenſchaft zu 
ertränfen, damals fhon zurückgenommen feyn mußte, denn berfelbe 
Hätte jonft doch gewiß noch drückender, 018 bie ſchwerſte Arbeit auf 
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11. Es war zu Derfelben Zeit, als Mofcheh grof 

geworden: ging er aus zu feinen Mitbrüdern, und 

fab ihre harte Arbeit mit an; fab auch einen Weis: 

rifchen Mann, Der auf einen Zhrifchen Mann zu: 
fehläat, von feinen Meitbrüdern. 

| 19. Cr wendete fich bier und Da um. Als er 

nun fabe, Dag Miemand zugegen war, erfehlug er 

Den Mizri und vergrub ihn in Den Sand. 

18. Des andern Togs ging er wieder ang: Da 

ſtritten fich zwei Ibriſche Wanner. Er fprach zu 

Dem 1111660000 : was * Du Deinen Nächſten zu 

fi lagen? ? 

ben Kindern Iſrael's erfcheinen, und 018 größerer Grund zum göftli- 
hen Mitleiven gelten müffen. 

Nach Diefen Bemerkungen bleibt uns nur noch übrig, auf die 
Analyje bea Namens! Moſcheh hinzuweiſen. Wenn nänlich ber 
Name, den man dem Knaben gab, baranf hindeuten joflte, daß 0108 er 
aus dem Waſſer gezogen worden war, jo hätte man ifn «Mojehut» 
(der Herausgezogene) nicht aber Mofcheh (der Herausziehende) nennen 
müffen. Vergl. auch Sefatas LARL, 11. 12. «Moſcheh (Grretter) 

feined Bolfeg>. 
Die angeführten Gründe jcheinen uns nun hinlänglich zu bewei— 

fen, bag das verhaͤngnißvolle Gebot, wegen Grtrinfung der Knaben, 
“nicht lange giltig blieb, oder vielleicht gar nicht in Kraft trat, weil, 

wie die Tradition ung erzählt, diefes Unheil die Ebräer bewog, fi 
ihrer rauen ganz zu enthalten. 

Moſes nun follte der 6186 feyn, Den die Strenge 5868 6 
gleichfam für das ganze Volf, traf, was noch deutlicher daraus herz 
vorgeht, Dag die Vorſehung dem Kinde nicht eher Rettung jandte, 
bis es fid, dem Befehle des Pharao gemäß, völlig ſchon im Fluffe 
befand (6). Die Königstochter erblickte ihn nun in dieſer Lage, er— 

barmte ſich ſeiner, hielt aber wieder inne, als in ihr die Beſorgniß 

rege wurde, bag ber Findling jüdiſcher Abkunft ſeyn koͤnne, und feiner 
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14. ener fprach: wer Dat Dich zum Oberhaupt 

und Nichter über uns gefetst? Denkt Du mich etiva 
umzubringen, wie Du Den Mizri umgebracht Daft? 

Moſcheh fürchtete ich, fprach:. wahrhaftig! Die 

* iſt befanut worden. 

3. Paroh erfuhr auch Diefe Sache, und wollte 

Ba umbringen laffen. Da floh Mipfcheh bor 

Paroh, und befetste fich in Dem Lande Midjan. Er 

% — bei einem Brunnen. 

Der Priefter zu Midjan hatte fieben Toch⸗ 

— * tio kamen, fchböpften Wafer, und füllten Die 

Tröge, ihres Vaters fleines Bie zu trinfen. 

Rettung demnach das Verbot ihres Vaters im Wege ſtehe (7). Da 
verfällt Mirjam auf den flugen Einfall, das neugeborne Rndblein 
von Der Königstochter adoptiren zu laffen: «Daß fie dir das Kind 
fayge» (9). Darauf geht nun auc) die Königstochter ein, indem fie 
felbft ſpricht: xvNimm dies Kind Hin und ſäuge e8 mir» (10), wäh— 
rend die Schrift dann fpäter noch ausdrücklich erzählt: Er ward ihr 
zum Sohne. 

Diefer Vorfall mag nun wohl die gefühlvolle Küönigstochter be: 
flimmt haben, ihren Water um Aufhebung bes allgemeinen Gebotes 
zu bitten, jo daß aljo Moſes jon als Knabe bur) feine eigene 
Errettung, aud gewilfermaagen der Grretter ber ganzen Generation 
wurde, die nacht ihm das Licht ber Welt erblidte, weswegen bie 
Mutter ihn aud Mofcheh nennt, der Königstochter aber aug Artig- 
feit jagt, daß fie ihm diefen Namen blos deshalb gegeben, weil er 
von ihr (dev Königstochter) aus dem Waſſer gezogen worden fey, 
Dag aber diefe Bezeichnung nicht von der Königstochter felbft Ber 
rühren könne, hat Abrabanel bereit3 hinlänglich nachgewiefen. Vergl. 
den Gommentar zu Mendelsfohn. 
008 11. Einen ebräifhen Mann. Ueber ben Unterſchied 

zwifhen Mann umd Knecht vergleiche ınan unfere Vorrede. Das 
Mort «Mann» iſt an diefer Stelle durchaus nicht überflüſſig, fonbern 
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17. Da fomen Die Hirten und trieben fie weg. 

Moſcheh aber machte fich auf, ftand ihnen bei, und 
tränfte ihr Eleines Vieh. 

18. Mis fie zu ihrem Großvater Reuel kamen, 
fprach er: warum Fommt ihr Dente fo bald zu Haufe. 

19. Sie fprachen: ein Mizrifeber Mann Dat uns 

wider Die Hirten beigeftanden; auch half er uns 

Wafer fcbopfen, und teänfte das Feine Vieh. 

20. Tener fprach zu feinen Cnfelinnen: wo iff er 

denn? Warum habt ihr den Mann verlaffen ? Ruft 
ibn, Dag er bier jpeife. 

21. Moſcheh willigte Drein, bei Dem Wianne zu 

deutet darauf Hin, daß jener ein Freiherr war, und demnach Die Lei— 
besitrafe um deſto beleibigenber und herzzerreißender feyn mußte, 

Vers 12. Gr wendete fih hier und ba um. Unſere alten 
Weiſen nahmen hier wahrfheinlih an dem Umſtande Anftoß, daß der 
junge Moſes beim Anbli der Mishandlung, die fein Mitbruder ertragen 
mußte, der gemeinen Furcht bei fi Raum geben Fonnte, nachzufehen, ob 
Niemand ihn jehe. Aus_diefem Grunde erhielten wir von ihnen hier 
auc) bie Legende von der Nachkommenſchaft jenes Aegypter3 1. 
Bir finden aber, bag ber Schluß dieſes Verſes auf bie einfache 
Vorficht Mofis hinweiſt, denn fonft Hätte er wohl nicht daran gedacht, 
den todten Aegypter in ben Sand zu vergraben. Die faltblitige 
Vorſicht bea jungen Mofes aber, die ung Anfangs auffallen Fönnte, 
wird indeß nach tieferer Ginfiht nur zu feinem 9026 dienen, da 
daraus hervorgeht, daß er nicht in der Uebereilung handelte, fondern 
die Tödtung des Aegypters mit aller Ueberlegung unternahm, dabei 
aber nur mit Sorgfalt darauf bedacht war, fic vor den üblen Fob 
gen zu bewahren. Bergl. auch Vers 1%. 15. 

68 ift hieraus endlich noch zu erfehen, daß die $fraeliten damals 
feine Waffen tragen durften, gang wie zu Saul's Zeiten, als fie fi 
unter der Botmäßigfeit der Philifter befanden. Vergl. 1 B. Sam. 
XII, 19. Moſes aber, als Zögling der Königstochter, dürfte wohl 
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bleiben. Dieſer gab feine Tochter Zipporah dem 

Moſcheh zur Frau. 

22. Sie gebar einen Sohn, und er nannte ihn 

Gerſchom; dennger ſprach: ich bin ein Fremder in 

einem mir unbekannten Sande. | 

‚ein Schmwerdt geführt haben, wodurd Die Leichtigkeit, mit der er den 
Aegypter tödtete, erflärlich wird. 

Bera 13. 1%. Unſere Weijen jagen ebenfall3, daß der Bers 
(Jeſaias XLIX, 17.) «Deine Zerftörer und deine Verwüſter werden 
von bir ausgehen», aud) darauf hindeute, bag die Lafterhaften in 
einem Volke felbit, mehr Verwüftungen anrichten, ala andere Völker 
68 je gethan. Denn hätte dieſer Böſewicht wirklich die Gefegwidrig- 
feit der Handlung Mofi3 im Auge, jo müßte er nicht jein perſönli— 
ches Intereſſe Damit verbinden, 

Bers 15. Da floh Mofes vor Pharao. Nachdem 6 
bereits 018 Kind die jHredlide Unterdrückung feines Volkes an fid 

ſelbſt erfahren, und als angehender Mann deſſen Hilflofigfeit, deſſen 
innere Zerriffenheit und DVerwilderung vor Augen gehabt, wie nicht 
minder die Folgen diefer Zuftände: 3anf, Hader חס 
war 68 thm auch überdies noch befchieden, das herbe Geſchick des 
Gxils zu ertragen, damit. fi) das ganze Gewicht Der Leiden feines 
Volkes, Dag im fremden Lande der Selaverei preisgegeben war, jer 
sem jugendlichen Herzen um fo tiefer einprägen möchte. 

Vers 17. Mofes aber machte fih auf, ftand ihnen bei. 
Sein Herz, das für Recht, Wahrheit und Großmuth ſchlug, läßt 
ung in ihm, bei jeder feiner Handlungen, den bon Geburt an burg 
den Ewigen auserforenen Grretter feines Volkes erfennen. Hier 
bedarf 06 nur bes Anblicks feines mißhandelten Bruders, um ihm 
zu vermögen, feine Zufunft, ja fein Leben auf's Spiel zu jegen, 
und den Mißhandelnden zu tödten, , Dort ift e3 bie Hilflofe Lage 
der armen und unterdrücten Schäferinnen, welhe ihm den Muth 
giebt, fib ganz allein mehreren Hirten gegenüber zu ftellen, um ber 
Schwähheren Beiftand zu gewähren. Seder mit Gefühl Begabte wird 

fi nun wohl vergegenwärtigen Fönnen, wie eine jo edle Seele, aus- 
geitattet mit aller getftigen Begabtheit, bereichert Durch eine königliche 

2 B. Mof. 2 
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23. Zange Zeit bernach war 68, als Der König 

von Mizrajim ftarb. Die Rinder Zifraels fenfiter 

noch immer unter Der Arbeit. Sie fchrieen, und ihr 

Wehklagen ftieg zu Gott hinauf von Der Arbeit. 

Erziehung, unter Weibern und Schaafen, in einem wüften Sande, 
ohne alle Befriedigung feiner Sehnſucht nad) einem thatenreichen 
Leben, ſich wohl vereinfamt fühlen mußte, in einer Zeit, wo er 
feine Eltern und Mitbrüder in Aegypten allen jehweren Arbeiten 

unterworfen wußte, fo daß ihre Seufzer und ihr Angftruf bis zum 
Himmel emporftiegen!.... 

Bera 22. Gerſchom. Wahrſcheinlich bon «Geresch» (Vertriebe⸗ 
ner), was glüdlicherweije mit den Worten «Ger — jhom» (dort 
Mohnender) zuſammenfällt. Es ift hiebei noch zu bemerfen, daß hier 
nur der Geburt des eriten Sohnes gedacht wird, weil damals’ wahr: 
feheinlich nod Die ganze Größe feines Schmerzes, ohne alle Hoffnung. 
ber Erlöjung, auf ihm laftete, während ber zweite Sohn ſchon mehr 
bas Gepräge der göttlichen Sendung an fi trägt. 

Ders 25. Gott fannte fie. Wörtlih: und Gott wußte num. | 
Die Commentatoren haben hier den Zufammenhang diefer drei Berje 
mit der Lebensgejchichte Mofis überjehen, bie wir in Folgendem ar 
geben verjuchen wollen: 

Veberbliden wir das Sugendleben Mofis im Allgemeinen, jo 
finden wir die Schickſale Der ganzen Nation bei ihm, im Individuum 
pereinigt. 668 war von Pharao der Befehl ergangen, alle Knaben 
in den Flug zu werfen, Moſes entging aud diefem Schickſale nicht; aud 
er fam, wie einft Sofeph, in's 1011141106 Haus, aber er vergaß jeine 
hohe Stellung und feinen Reihthum, ba .e8 fi um jein Bolf 
und um bas Haus feines Vaters handelte. Er fühlte bie verderbli- 
den Folgen, welche das Unglüf der 3wietradt auf ein Volk üben 
müffe, und die Nothmendigfeit einer Gefeggebung, welche die Verhält: 
niffe Deffelben regele. Gein 09108 Herz fagt ihm, bap nicht allein 
bie eigene Nation, fondern felbft die ganze Menjchheit einen Anfprud) 
auf jeine Liebe habe, und er beftätigt diefelbe, indem er ben Namen. 
bed Ewigen, Angeſichts Jethro's Heiligt, und fi eben jo gut für bie 
fremden Schäferinnen, wie für feinen mißhandelten Bruder, in ben. 
Kampf flürzt, Aber felbft, nachdem er ein Leben ber Ruhe und: 
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+24. Gott erhörte ihr Zammern, gedachte auch 
on feinen Bund mit Abraham, Zizchaf und Jakob. 

25. Gott fabe Die Kinder Zifrael, Gott Fannte fie. 

Das Ste Capitel. 

“1. Moſcheh weidete Das Fleine Vieh feines 

Schwiegervaters Zithro, des Wriefters zu Midjan. 

, Er führte Das fleine Vieh Die Wüſte hinunter, und 

Fan: bis an den göttlichen Berg, nach Choreb. 

‘ber Liebe. gefunden, das fo Manchem wohl als dad Ziel aller Wünfche 
gelten fönnte, vergißt er dennoch feine Nation nicht, benennt. feine 
Kinder nad den Schmerzgefühlen, bie fein Herz bewegen, und lehrt 
und burg fein Streben, daß es für den Geift des Menjchen, außer 
ber Liebe und Ruhe, auch nod etwas 05010006, Höheres gebe, nämlich: 
"Pflicht, Glaube und Tugend, bei wahrer Ordnung und Menfchenliebe ; 
darum jehließt denn nun aud) die Jugendgeſchichte diefed großen und 
eblen Mannes mit bem Gebanfen: daß der Ewige in ihm einen Mann 
nach feinem Herzen gefunden: «Ihr MWehklagen flieg zu Gott hinauf 
“von ber Arbeit, und Gott erhörte ihr Jammern; Gott ſah bie Kinder 
Sfrael und wuflte nun, was er zu thun habe», worauf nun 8 
— Capitel mit Moſis göttlicher Sendung beginnt. 

Drittes Capitel. 
Bers 1. Die Wüſte hinunter. Wörtlich: Hinter bie 

MWüfte. Ohne Zweifel mußte + 8 ſchaffende Geiſt Moſis, 
fern von ben Wohnfigen der Menſchen und in ber dden Wüſte 
nur auf fig angewiefen, neue Thatfraft aus fig felbft ſchöpfen. 
Und fam bis an den göttlihen Berg nad 6%. 

Dergl. Genefis Gap. XXII, 14, «am Berge Gottes» und bie bei 
einer andern Gelegenheit gegebenen Erläuterungen über die Bezeich— 
nung «Gottes Berg», welche bie Kritiker ohne Grund ala einen Anas 
chronismus zu bezeichnen verfucht Haben. 

Ders 2. Hier erfdien ihm ein Engel des Ewigen. 
Bergl. Ders 5, wo e8 heißt: «Da rief ihm Gott 0118 dem Dor 

+ 4 
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3 Hier erſchien ihm ein Engel: Des Ewigen, in 

Der Flamme Des Feuers, aus Dem Dprnbufch. Mio: 
febeb fab, wie Der Dornbufch brannte in vollem 
Feuer,und Dennoch ward Der Dornubufchnicht verzehrt. 

3. Da gedachte Moſcheh: ich muß Doch hingehn, 

und feben Die außerordentliche Erfcheinung, warum 

Der Dornbufch nicht verbrenut? 

5. Als der Ewige fabe, Dag er Dintrat zu feben, 

da rief ihm Gott aus Dem Dornbufche zu, und fprach: 

Moſcheh! Moſcheh! Er fprach: Bier bin ich. 

5. Cr fprach: fomme nicht näher Bierber! ziehe 

Deine Schuhe von Deinen Füßen; Denn Die Stelle, 

auf welcher du ftebit, ift heiliges Erdreich. 

nenbujhe zu»; woraus gu entnehmen ift, daß Gott Bier wohl durch 
einen Engel gejprochen haben mag. 

Die Erſcheinung am Dornenbufhe fand nun unter. folgenden 
Umftänden ſtatt: Moſes war 68 nod) vorbehalten, bor bem Ewigen 
zu befunden, bag er id, ungeachtet feiner Erziehung inmitten. Der 
aegyptiichen Briefterfafte, ben Ideen jeiner Vorfahren, Abras 
ham, $faaf und $afob, von ber Bollfommenheit der Weltſchöpfung 
Gottes, nod nicht ganz entfremdet habe; ferner lag e3 ihm noch ob, 
feinen Glauben an die Fürſorge des Schöpfers für jedes eine 
eine Gefchöpf, und feine tiefere Einficht in Die Beftimmung Iſtaels 
zu bethätigen,. Freilich Fonnten bie tiefe Knechtſchaft und ber gejunfene 
Zuftand des ifraelitifhen Volkes einem jeden Andern 018 Moſes dieſe drei 
Slaubenswahrheiten als ſehr zu bezweifeln erjcheinen Jaffen. Denn 
wie fonnte man in der damaligen Sage 066 Volkes Sfrael auf bie 
göttliche Liebe zu demjelben rechnen, ba das Volk bod) jo hartem 
Leide preisgegeben war? Wie leicht Fonnte ferner damals bei jedem 
Andern 018 Mofes der Glaube an eine göttliche Vorjehung 
ſchwankend werden, da. man bod) fo ſchweres Unredt an bie 
Sfraeliten ausgeübt fap? Wie leicht endlich Fonnten Zweifel 
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6. Und ſprach ferner: ich bin der Gott deiner 

Miter, Der Gott Abrahams, Der Gott Jizchaks und 

der Gott Jakobs. Moſcheh verbarg ſein Angeſicht, 

denn er fürchtete ſieh hinzuſchauen zu Gott. 

7. Der Ewige fuhr fort: ich habe das Elend 

meines Volkes in Mizrajim geſehn, und ihr Geſchrei 

über ihre Unterdrücker erhört; denn ſeine Plagen 

find mie wohlbefaunt. 

an die Bollfommenheit ber Weltfhöpfung in ber Bruft des 
Mannes auftauchen, ber, zwifchen elfen und Sandwüſten umberirs 
tenb, fi) nur felten des Anblid3 einer Daje erfreuen fonnte, Die 
feinem müden Haupte eine Nuheftätte und feinen Schafen Nahrung 
hätte barbieten Fönnen. Gene drei Glaubenswahrheiten aljo bildeten 
den Gegenftand der Prüfung am Dornenbuihe, aus ber Moſis jo 
fiegreich hervorgehen follte. 

Betrachten wir die Schöpfung an und für fi, im abftracten 
Sinne, jo bietet ſich unferem Geifte gar feine Alternative dar: eine 
leuchtend. ift e8 einem jeden, daß das ganze Weltall nad) einem gött- 
lichen Plane und burg bas Wort bea Ewigen aus dem Nichts her 
borgerufen worden; wenn baffelbe fi ganz zufällig, ohne alle Abficht, 
Ziel und Gedanken, aus fich felbft herausgebildet Hätte, jo mujjten 
wir gleichzeitig auch alle Naturgefege in Abrede ftellen und burften 
feiner Naturerfcheinung, fo auffallend fie aug fein mag, unfere Bev 
wunderung zollen; nämlich wenn wir davon abftehen, Den Gründen 
des auch Nichtauffallenden nachzuforfchen, indem wir nichts al Norm. 
und Geſetz vorausſchicken können, (da [6006 Geſetz an ſich ſchon einen 
Gedanken, eine planmäßige Ueberficht, eine Spur der Göttlichfeit im 
Werden trägt), fo müffen wir natürlich ohne alle Data bleiben, bie 
und das göttliche Geſetz erflärlih machen könnten. Bei ganz zufälli- 
gen Erfdeinungen, wo Urſache und Folge nicht beachtet werben, Tann 
bon feinen göttlichen Willen eben fo wenig bie Rede fein, wie von 
irgend etwas vernunftmäßig nicht Grfapbarem, ba ber Begriff einer 
planmäßigen Ihätigfeit fi mit ber Idee einer ſolchen Welt nit 
vereinigen ließe. 

* 
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8. ih babe mich Daher 0200001000 , es von 
Der Gewalt der Mizrajim zu ervetten, und .e8 aus 

Diefem Lande binaufzuführen in ein qutes und ge: 

räumiges Land, Das Milch und Honig fliegen Läfft, 

in Den Ort Des Volkes Kenaani, — * —* 

Periſi, Chivvi und Jebuſſi. 1 

9. Beil nun Das Gefchrei Der. inte: ו zu 

mir gefommen und ich Die Drangfole erfehn, welche 

Die Mizrejim ihnen anthun; 

So hatte denn auch Gott Feine anderen Mittel nothig, um zu 
jenem Swede zu gelangen; "dies war daraus zu erfehen, ob Mofis 
feinen Weg geradeaus verfolgen werde, ohne fig weiter über biefe 
auffallende Erſcheinung Gedanken zu machen, welches Segtere wohl 
bon einem, bem materiellen Leben ergebenen Menjchen, bem bie 
Idee einer göttlichen Weltordnung fremd geblieben, zu erwarten 
gewefen wäre, ober ob Moſis feine Befhaftigung unterbrechen 
werde, um ber Urfache biefer wunderbaren Erfeheinung nachzufor⸗ 
ſchen. Daher Iegt aug die Schrift einen befonderen Nachdruck auf 
die Worte (Bera 3): «Da dachte Mofis, ich muß doch ablenfen 
und bie außerordentliche Erfcheinung in Augenfchein nehmen, warum 
der Dornenbufh nicht verbrennt». Mendelsſohn überfeht hier bag 
‘Mort: «Assura» mit «hingehen», was aber nicht richtig tft, da 
daffelbe ein Abwenden, Ablenfen von einem  eingefchlagenen 
Wege bezeichnet. Ganz derfelbe Ausdruck ift auch Bera 4 beibehal- 
ten: «Und der Ewige fab, daß er ablenfte um zu jeher». Mud 
dort hat Mendelfohn das Bort «Ssar» irrthümlich mit hintrat» 
wiedergegeben. 

Nachdem nun Mofis Hierdurch bewiefen, daß er einen dem göft- 
lien Millen entfprechenden Plan und gewiffe höhere Gefege in 
ber Schöpfung Vorausfese und dies daduch an ben Tag gelegt 
Hatte, bag er zu ergründen fuchte, warum zwei Elemente, bie bo 
nad) dem göttlichen Willen dazu beftimmt waren, ſich gegenfeitig zu 
vernichten, hier ganz ohne Erfolg mit einander in Berührung Famen, 
fo Hirt ihn Gott aud) über den zweiten Punkt auf, indem er ihn 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
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10. Sp gebe Denn 0])0, ich will Dich zu Paroh 

ſchicken, und du follit mein Bolt, die Kinder Zifrael, 
ans Mizrajim Derausfiibren. 

11. Moſcheh fprach zu Gott: wer bin ich, Dag 
ich zu Paroh gebe, und die Kinder Zifrael 6 

Mizrajim führen foll? 

12. Gott fprach: ich werde mit Dir: fein; und 

Diefes bier diene dir zur Verficherung, Dag ich dich 

gefendet habe. Wenn Du Das Bolf aus Mizrajim 

darauf hinweiſt, daß 68 in feinem Willen liege, auch einen Linter- 
ſchied zwijchen den Theilen der Erde zu machen, ganz wie zwijchen 
Den Menſchen: «Denn die Stelle, auf welcher ou fteheft, ift heiliges 
Erpreih» (Bera 5). Die Erde fann aljo, obgleich fie ein leblofer 
Körper zu jeyn fcheint, dennoch ber Träger einer völlig heterogen 
erjeheinenden Idee feyn. «Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen» 
(Ber 5), auf welchen fih nämlih Staub und Sand vom Wege 
befand, der fi mit diefem Erdreiche nicht vermifchen dürfte. 

Als fi nun Gott auf diefe Weiſe überzeugt hatte, dag auch 
Diefe dee bei Moſes einen fruchtbaren Boden gefunden, dehnt er 
feine Grflirung auch auf die dritte Frage aus, indem er ihm nämlich 
eröffnet, daß er, gang wie er dem einen Erdftrich Fruchtbarkeit ver- 
liehen und den andern wüft gelaffen, einen dritten dagegen zu höhe 
ren Zweden beftimmt (heiliges Land), — ebenfo auch dem Volke 
Iſrael die Beftimmung verliehen habe, ihm geweiht zu ſeyn und 
der Träger feiner höheren Zwecke und Lehren unter den Menjchen 
zu werden, welche göttliche Befiimmung fich auch bereit3 bei den 
drei Erzvätern fund gethan: «ch bin der Gott deines Waterd, ber 
Gott Abraham's, der Gott Iſaak's und der Gott 301008. Was die 
Xeiden deines Volkes anbetrifft, fo weiß ich davon, will e8 aber 
aud) jest ſchon erretten aus den Händen Aegyptend, und feiner 

Beſtimmung im gelobten Lande zuführen, du aber mußt Diefe 
Sendung übernehmen». (Bers 5—10). 

Diefen Berfen liegt aber nod ein tiefer Ginn zu Grunde, 
Mojed mußte nämlich, durch die Erſcheinung bea brennenden Dormen- 
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geführt baben wirft, follt ihre auf Diefem Berge 

Gott dienen. 

13. Moſcheh fprach zu Gott: wenn ich num zu 

Den Kindern Sifraels Eomme, und fage ihnen: Der 

Gott eurer Biter fendet mich; und tie fprechen: 

wie ift fein Name? was foll ich ihnen fagen? = 
vi. Gott fprach zu Moſcheh: ich bin das Wefen, 

welches ewig ift. Er fprach nämlich: fo follft du zu 
Den Kindern Jiſraels fprechen: Das ewige Wefen, 

buſches, zu ber Ueberzeugung gelangen, bag, wenn Gott ihn ſchütze, 
ihm von Seiten der Menfchen nichts Böſes widerfahren fünne, ganz. 
wie der Dornenbuſch in Flammen ftanb, und dod) nicht von denjelben 
verzehrt wurde. Moſes fragt deshalb nicht wie Prophet Samuel: 
«Mie kann ih zu Pharao fommen? — Er würde mich Dod tödten!» 
jonbern blos: «Mer bin ih, bag ich eine ſolche Sendung überneh- 
men Fönnte?» — | Diejer Gedanke machte Moſes wahrfcheinlih auch 
erröthen, 015 Gott mit ihm zu fprechen anfing, wie uns die Schrift 
auch berichtet: «Und Moſes verbarg fein Angeficht, denn er fürchtete 
binzufchauen zu Gott» (Vers 6). Gr fchämte fih namlich, bag er 
aus ber hart darnieder gebeugten Gemeinde. $frael’s geſchieden wat, 
und ſich eine Frau aus den Töchtern Midian's genommen hatte, die, 
wie wir ſpäter ſehen werden, ihm zumal nicht erlaubte, die alther- 
Fömmlihe Sitte feiner Väter, Hinfichtlih ber Beſchneidung, zu. beobs 
achten.  Diefe Entfremdung bon ber Nationalität war indeß. lediglich 
eine Folge ber Furcht, Die fi) feiner bemächtigt hatte, dag namlich 
Pharao ihm vielleicht nad bem Leben trate, wohingegen vor ihm ber 
Dornenbuſch im Feuer fand und bod) nicht verzehrt wurde. Bag 
fonnten ifm aber Menfchen anhaben, ba bod Gott mit ihn war. 
Darauf weif’t auch ber beveutungsvolle Zuruf des Engel3 hin: Moſcheh! 
Mojheh!», nämlich: Erinnere Did, dag du aus dem Waſſer gezogen 
bift, um der Erretter deines Volks zu werden». Nachdem Mojes 
hierauf, feine Bereitwilligfeit erflärt hat, wird ihm bet Beſcheid: 
«Du Fannft nod) nicht nahen, viel Staub iff nod an deinen Füßen, 
ber dich abhalt, ber heiligen Erde zu nahen. Ziehe deine Schuhe 
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welches fich nennt: ich bin ewig, bat mich zu euch 

gefendet. 

15. Gott fprach ferner zu Moſcheh: fo folkit du 

zu Den Kindern Zifraels fprechen: Das ewige Wefen, 

der Gott eurer Boreltern, der Gott Abrahams, 

Jizchaks und 406008, fendet mich zu euch. Diefes 

ift immer mein Name, und Diefes foll nein Denk: 

wort fein in zukünftigen Zeiten. 

16. Gebe Din, und verfammle die Ülteiten aus 

bon den Füßen». Cine befondere Bedeutung dürfte nun wohl dem 

Umftande beizumeffen feyn, daß Gott ihm feine Fehler blog an ben 

Füßen zeigt, nicht aber im Kopfe und im Herzen, worauf denn ber 

edle, demüthige und gefühlvolle Menfch alsbald mit Schaamröthe 

übergoffen wurde, und auf die Gottheit hinzuſehen fürchtete. Dann 
erft ſprach Gott zu ifm: «So gehe denn alfo und ich werde Did 
Hider», nämlich: Wenn bu bie ernftliche Abficht haft zu gehen, jo 

werde ich dich ſchicken. Darauf antwortet Mofes nun: «Wer bin 
ih2», 018 wollte er damit fagen: Wenn ich mein Volk verlaffen, fo 
gefehah e8 nur deswegen, weil ich mir nicht anmaaBen Fonnte, dein 
Abgefandter zu werden, und mich auch nicht berechtigt fühlte, fo 
viel göttliche Liebe für das Volk Iſrael voranszufegen, um deſſen 
Grrettung aus den Händen des mächtigen Volkes Aegyptens alr 
gewärtigen (Vers 11). Darauf fpricht Gott ihm die doppelte Ver— 
heißung aus: «Du wirft groß werden, denn ich werde mit dir jeyn, 
und diefer Dornenbufch diene bir zum Zeichen; Iſrael aber iff mir 
deshalb theuer, denn nach feiner Befreiung wird er an Diefem 

Berge mir zu dienen lernen». | 
Ders 5. Schal. Wurzel: Scala, «ablegen, abjon- 

dern». — Vielleicht ift auch bas Wort: «Scheli, Ehrengericht», 
2 Bud Samuelis 111, davon abgeleitet, nämlich der Ort, wo aller 
Streit und Hader befeitigt wird. 

Ders 7. Denn feine Plagen find mir wohlbefannt, 
richtiger: «Auch fenne ich feinen Schmerz». 

gehe! Mendelſohn hat0. ןפ  NUN.ו 9, ו.  
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Jiſrael, und fage ihnen: Das ewige Wefen, Der Gott 

eurer Eltern, ift mir erfcbienen, Der Gott Abra— 

Dams, Zizchafs und Zafobs, und fprach: ich babe 
euch bedacht, und was euch in Mizrajim gefchieht. 

17. Da babe ich befchinffen: ich will euch hinauf: 

führen aus dem Elend zu Mizrajim, in Das Land 

Des Volkes Renaani, Chitthi, Emori, Werifi und 

Sebufji; in ein Land, Das Milch und Honig fliegen 

läßt. 

hier ganz richtig dieſe beiden Verſe verbunden, denn wir finden 
häufig in der Bibel, dag die Wiederholung des Wortes «Weatha» 
die Stelle von «da — alfo» vertritt. 

Bera 13. Und fie fpreden, wie ift fein Name? Wir 
finden in der Bibel noch zwei Stellen, wo nad dem Namen eines 
Gngelö gefragt wird, nämlich Genefis XXXIII, 30. und Richter 
XIII, 17.18. An beiden Orten aber antwortet der Engel: «Was fragft 
du nach meinem Namen?» Wenn nun die in beiden Stellen gegebene, 06 
weichende Antwort der Engel darauf hinweiſt, dab der Menjch Die 
reine, abftracte Kraft fih nicht durch einen Namen vergegenwärtigen 

fonne, jo. muß 08 um jo auffallender erjcheinen, wenn Moſes nad) 
dem Namen Gottes fragt. Wir glauben deshalb um fo zuverläffiger 
annehmen zu fonnen, daß Moſes dieſe Frage nicht für ich, fondern 
nur des 5901608 wegen that: «was foll ich ihnen fagen» (Bers 13); 
denn da ein Engel für den Menjchen nur als Vollführer ber gött- 
lichen Botſchaft Bedeutung haben fann, jo bedarf er aud Feines 
weiteren Namens, 018 der allgemeinen Bezeihuung «Engeb, D. b.: 
Göttliher Bote, hier aber, wo e3 fih um die Offenbarung Got- 
108 handelt, ber fi doch ewig und uberall 018 Einer חס 
zu erfennen giebt, fonnte das Volk mit ect die rage frellen, 
welche Kennzeichen dieſe Gottheit vor den anderen Göttern voraus 
habe, da die wejentlihen Eigenfchaften eine3 geoffenbarten Gottes, 
ji doc) immerwährend gleich bleiben müffen. Darauf antwortet 
nun Gott, jeine Weſenheit fey das abjolute Seyn: 690 bin der id 
bin» (Vers 1%), fest aber noch hinzu: «Den Kindern Iſraels aber 
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18. Sie werden deinem Bortrage Gehör geben; 

alsdann follit du und die Mlteften aus Zifrael zu dem 
König von Mizrajin gehn, zu ihm fprechen: Der 

Gwige, Der Gott Der brim, bat fich uns verkünden 

laffen. Yap uns Doch eine dreitägige Reiſe thun in 

Der Wüſte, Dap wir Dem Ewigen, unferm Goffe, 

opfern. Si | 
19. Sch weiß zum voraus, Dag Der König von 

fage: der Ewige, der Gott eurer Eltern, hat mich zu euch geſchickt, 
diefes ift mein Name für die Ewigkeit, und dieſes mein Andenfen 
fiir alle Geſchlechter) (Bera 15). Aljo: das abjolute Seyn bedürfe 
gar der Schöpfung nicht, um als göttliche Cigenfhaft ה zu bewäh— 
ren; den Gefchlechtern der: Menjchen aber jtellt ſich Gott al3 der 
fürforgende, fich dem ihm zuftrebenden Menjhen vffenbarende Gott 
Abraham's, Gott Iſaak's und Gott 00088 dar. Gr hat nun aug 
bier in feiner Vorſehung bea Volkes Iſrael gedacht und e3 aus Der 
ägyptiichen Sklaverei zu erlöſen beſchloſſen. 

Bera 18. Sie werden deinem Bortrage Gehör geben. 
Dieje Stelle müßte wohl richtiger überjegt werden: «Und wenn fie 
deiner Stimme gehorihen», denn wäre der Ausjpruch Gottes 
ein jo befinitiver gemwefen, dann würde die fpätere Cinwendung: 
«Und wenn fie meiner Stimme nicht gehorchen» (TV, 1.) unmotivirt 
ericheinen. 

Nachdem nun Gott dies auseinandergefegt, fährt er in der Daw 
ftelfung der Zufunft fort, ſpricht von der Verſtocktheit Pharao's, den 
göttlichen Wunderzeichen und der endlichen Erlöfung Iſrael's mit reicher 
Babe, nachdem die Aegypter ihnen doch zulegt, freiwillig oder un- 
freiwillig, für ihre vielen Arbeiten Zahlung geleiftet haben werden. 

Beg 22. Und aljo Mizrajim nod ausräumen. Ueber 
das Wort «Wenizaltem» wurden viele Hypotheſen aufgeftellt, und 
‚zwar leitete der Artifel «Eth» die Bibelerflirer irre, indem fie ihn 
für den einfachen Accufativ nahmen, obgleich er hier die Bedeutung 
«bon», «mit» hat, ganz wie Genefis XLIV. %: «Kaum waren fie 
fort aus (von) der 60008. Ferner Ebend. Gap. XLIX, 25. «Bon 
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Mizrajim eich nicht wird wollen reifen laffen: auch 

nicht mit ftarfer Hand. 

20. Mllein ich werde meine Hand ausſtrecken, und 

Das Land Mizrajim plagen, Durch alle meine Bun: 

Der, welche ich in ihm thun werde; hernach wird er 

euch wohl wegziehen beißen. 

21. Ich werde Diefem Volke Gunft verfchaffen in 

Den Augen Der Mizrajim. Wenn ihre Dann reifen 

werdet, follt ihre nicht mit leerer Hand reifen; 

— ñt — 

dem Allmächtigen). Gap. IV, 1. «Vom Ewigen», und noch andere 
Stellen mehr. Demnad ift die Form Niphal hier ganz am rechten 
Orte uud die Stelle müßte demnach heigen: «And ihr werdet euch 
(euer Gut) erretten von den Megyptern», gleihjam 018 6 
Damit angedeutet werden, daß fie fi bezahlt machen möchten für den 
langen Dienft; ihr werdet euch bezahlt machen, werdet quitt jeym. 
Später wiederum heißt es (Gap. XII, 36.): «Und fie wurden quitt 
mit den Megyptern», ganz entfprechend der Bedeutung 068 868 
«Wenilghamtem», ift dies analog mit der Bedeutung des Wortes 
«Wajinazlu», ſich feiner Schuld entledigen; hiermit ſtimmt auch Die 
Form «Hithpael» Gap. XXXII, 6. überein: «Und die Kinder 
Iſrael haben fich ihres Schmuckes entledigb. 

Betrachten wir nun dies Gapitel in feinem Zuſammenhange, fo 
erhebt die großartige Erideinung am Dornenbufche (V. 3.), ſelbſt 
nod) in der Erzählung das Gemüth, indem fid) hier vor dem Sefer 
das Bild des brennenden Buſches entwicelt, wo ih Gott in feiner 
Urgröße dem Geifte Mofis darftellt, die Cwigfeit vor und nach Der 
Schöpfung im abjoluten Seyn ihm zeigt, ihm die ganze Schöpfung, 
als den Ausflug jeiner göttlichen Macht zu erfennen lehrt, Die ₪ 
jdigte der Menfchheit bis zur Knechtung des Volkes $frael ihm Vor 
führt, ihm dann bie Zeit der Befreiung und feiner wiederfehrenden 
Gnade bejtimmt und endlich dieſes herrliche Gemälde mit der Dar- 
ftellung bes Kampfes gegen Pharao, jo wie des Sieges über ihn 
bejchließt, wo bas befreite Wolf feine Kinder in das Silber und 
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22. Sondern jede Tran wird fordern טסו ihrer 

Nachbarinn und bon Der Einwohnerinn ihres Hau: 

fes Silbergefchirr und Goldgefchirr und Kleidun- 

gen; Die werdet ihr auf eure Söhne und Töchter 

legen, und alfo Mizrajim noch ausräumen. 

Das ate Capitel. 

1. Moſcheh antwortete, und fprach: fie werden 

mir. aber gewiß nicht glauben, auch meiner Stimme 

Gold. ber Beute Fleidet und. fie jo reich auégeftattet, der. neuen. Sete 
math zuführt, 

6101168 1 
Ders 1. Sie werden mir aber gewiß 101 

Richtiger: «Wenn fie mir aber nicht glauben». 68 wird einem 
jeben Leſer wohl einleuchten, bag die Aufeinanderfolge einer Reihe 
von Wundern, bon denen feind dem andern an Bebeutfamfeit nad: 
zuftehen jcheint, der Bejorgnig Mofis nicht entjprechen könne, ba 

doc) der: Unglaube, welcher vom erften Wunder nicht befiegt ward, 
natürlich auc) durch die anderen nicht befeitigt werden fonnte. Kerner 
find bie fi wiederholenden ausmweichenden Antworten Mofis, und 
Gottes wiederholte Befräftigungen, anfcheinend durch Feine befonderen 
Zuſätze motivirt. Endlich finden wir, bag in biefem Gapitel ein Theil 
ber fpäteren Wunder übergangen ift, während es doch gerade dieje 
Wunder waren, welche den größten Eindruck auf Pharao machten, 
Dies. veranlagt und nun fier eine gebringte Auseinanderfeßung des 
Weſens ber verjchiedenen Wunder vorauszuſchicken. — Moſes jab 
nämlih, daß es Gottes Wille fet, durch ihn auf den Geift ber 
Kinder $jrael, wie auf dad Herz Pharaos zu wirfen, Gr für 
feinen Theil war bereits durch, die Begebenheit, von der uns bag: 
vorige Gapitel erzählt hat, mit feinem Glauben ganz in's Reine ger 
fommen, nur fühlte er im fich noch nicht die Kraft, ihm auch in bie 
Herzen jeiner Mitbrüder zu verpflanzen, da er ſelbſt Dod) erft durch 
bireete göttliche Offenbarung zur flaren Anfchauung des göttlichen 
Waltens in ber Welt gelangt war, Gott zeigt ihm Daher drei ihrer 

* 5 
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nicht Gehör geben; Denn fie werden fprechen: Der 
Ewige iſt Dir nicht erfchbienen. 

2. Der Ewige fprach zu ibm: was Daft לוו in Dei: 

‘ner Hand? Er antwortete: einen Stab. 

Weſenheit nach verſchiedene Wirfungen ber fhaffenben Allmacht, welche 
den ganzen Bereich des Wunderbaren umfaffen, lehrt ifn, wie biefe 
Wunder burt das Gebet Hervorzubringen feien, und feßt ihn in ben 
Stand, durch fein göttliches Wort alle mögliche Gombinationen in ber 
phufifchen Welt Hervorzubringen. Dahin gehört : 

Erftend bie Unabhängigkeit ber Einzelnheiten 008 Werdens we 
der vom Raume, noch von der Zeit. Wir willen nämlich, das alle Thiers 
körper aug einzelnen Theilen beftehen, bie wir im Allgemeinen 018 bie vier 
Elemente bezeichnen. Ebenſo aber trennen fig nach einer gewiſſen Zeit 
alle organifchen Körper und löſen fi) wieder in bie verſchiedenen &le- 
mente auf, aus denen fie urfprünglich entftanden, fo wächſt 3. 8. das 
MWaizenforn duch Luft, Sonnenfhein, Regen und Grbftoff, dagegen 
fehen wir einen abgehauenen Baum in Fäulniß übergehen, ausein- 
ander fallen und fih in feine Elemente auflöfen. ‘Das Thier wie: 
berum wärmt fich, wird durch das Waffer des Fluſſes getränft, und 
athmet frifche Luft ein und aus, fo lange fein Wachsthum dauert, 
dann ftirbt 08 und geht in Fäulniß über, aus ber Fäulniß aber fehen 
wir wiederum Würmer und ein neues organifches Leben hervorgehen. 
Die Zeit hingegen, welche ein folder Berwandlungsproceß erheijcht, 
währt natürlich der Befchaffenheit unferer Sinnesorgane gemäß fehr 
lange. Die Gewächfe bedürfen zu ihrer Entwidelung eines Sommers, 
die Thiere Hingegen vieler Jahre. Auch ift 08 unferm irdiſchen Bli- 
den unergründlich, woher alle dieſe Theilchen burd) bie Allmacht ber 
göttlichen Gefege zufammengerufen werben. Gott zeigte nun Moſes, daß 
Er dadurch feinen höhern Willen darthun folle, indem er vor ben Augen 
der Menfchen durch das bloße Wort Gottes, 1001008 Wort aber biefe 
ganze Natur mit ihren Gefegen bei der Schöpfung hervorgerufen, jetzt 
wieder biefe Verwandlungs- Thätigfeit im Werden nah dem Plane 
ber Schöpfung zu beſchleunigen, indem er fie mit größerer Kraft und 
Schnelligkeit auf einander folgen ließ. 
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3. Cr fprach: wirf ihn zur Erde! Er warf ihn 

zur Erde, Da ward eine Schlange daraus. Mofcheh 
floh vor ihr. 

A, Der Ewige fprach ferner zu Mofcheb: ftrecke 

Wir finden fpäter Cap. VII, 12, bag die Wiffenjchaft der aegyp- 
tischen Priefter beſchäͤmt zurücktreten mußte, nachdem der Stab Ah— 

  die Stäbe der PBriefter verfchlang, und fie auch fpäterhinץסת8
jelbft befennen mußten: «dies ift ein Singer Gotted». 

Zweitens zeigte Gott dem Moſes, daß die Kraft de3 göttlichen 
Geiſtes fih nicht allein auf die drei Reiche ber Natur befhrinfe, fon: 
dern aud auf den eigenen Körper des Menfchen, ber bereitö mit bem 
Geifte verbunden 18. So ward feine Hand von einem fihneeweißen 
Auflage überzogen und alsbalo wieder rein, wie zuvor. 8 
fönnte noch der Einwurf gemacht werben, bag vielleicht im Stabe 
oder in der Hand Mofid eine geheime Kraft wirffam gewefen fei, 
wodurch gerade in diefem Falle ausnahmsweiſe eine ſolche Verwand— 
lung hätte bewirft werden fonnen, daß aber biefelbe Feineswegs 
dur die Wunderthätigfeit Moſis herbeigeführt worden fei. Diefen 
Einwurf zu entkräften fah fig nun Gott veranlaßt: 

Drittend, fehen wir Gott ben Mofed aug bas Wunder 
lehren, die Verwandlung 068 Wafferd unabhängig vom Raume und 
bon einer direften Cinwirfung. Da das Waſſer des Nils, im ewi- 
gem Strömen begriffen, eben fo wenig wie bie nod unerforjhten 
Duellen, denen e8 entftrömt, dem Mofes ihrer etwaigen Nähe nad 
unterworfen fein fonnten, fo war aud) feinerlei SRorbereitung jeiner- 
jeitö benfbar, und bie gefammte Waffermaffe des Fluſſes, vom Meere 
bis zum Mondgebirge hinauf, mußte nothwendigerweife lediglich den 
Einwirkungen feiner Wunderfraft unterworfen fein. Hierdurch aber 
wird nun auf's Evidentefte erwiefen, bag Gottes Wort ebenjo auf 
alle Reiche der Natur, wie auch auf die unbegrenzte Ausvehnung bes 
Raumes, gleichen Einfluß übe. 

Ders 10. Mein Gott, ig bin fein Mann von Worten. 
— ſetzt mit Recht hier in Parentheſe: d. h. kein guter 

edner. 
* 
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Deine Hand aus und +06 an ihren Schwanz! Er 

ftrecfte feine Hand und ergriff ihn, Da ward % zum 

Stabe in ſeiner Hand. 

5. Damit ſie glauben mögen, fuhr der Ewige fort, 

Denn ich bin ein Menſch von ſchwerem Mund und 
ſchwerer Zunge. Mendelsſohn giebt auch hierzu die Erläuterung: 
d.h. ber Mund und Zunge nicht brauchen kann, wie er 
will. Auch Rafhi erläutert die Worte: «ſchwerer Mund» mit 
«Stammeln und Stottern». Die Erzählung der 918000, bag 
Mofis als Knabe bei der Wahl zwifchen den glühenden ‚Kohlen. und 
ber Krone fi die Zunge verbrannt, habe, mag wohl bier den Com: 
mentatoren vorgeſchwebt haben, obgleich wir im ber Thora feinen 
Beleg dafür finden. Uebrigend wäre felbft dann bie Wiederholung 
ber Worte: «vom ſchweren Mund und fdwerer Zunge» wohl faum 
nöthig gewefen. Indeß finden wir bei Seghefefiel IL, 5, 6, einen 
flaren Beweis, bag nicht Stotternde 018 Menfchen von. fehwerer 
Zunge bezeichnet werden, fondern ſolche, welhe einer gemiljen 
Sprache nicht mächtig find. Gott ſpricht dort nämlich zum Pro- 
pheten :- «Geh, Fomme zum Haufe $jrael und rede zu ihnen mit 
meinen Worten, denn du wirft nicht gefehickt zu einem Wolfe bon 
tiefer Lippe und fchwerer Zunge, jondern zum Haufe $frael. Nicht 
zu vielen Völfern von tiefer Lippe und ſchwerer Zunge, deren Sprache 
du nicht verſteheſt; hatte ich Dich zu ihnen geſchickt, beftimmt auch 
diefe würden bir gehorchen. Das Haus Ffrael aber will Did nicht 
verftehen, weil fie mir nicht gehorchen wollen». Da nun aber ber 
Prophet zum Wolfe jprechen joflte, und nicht bag Volf zu thm, jo 
hätte e8 fich wohl ganz: gleich bleiben müfjen, ob das Bolf ftottere 
oder nicht. Demnach müffen wir wohl annehmen, bag der Ausdruck: 
«bon tiefer Lippe, von ſchwerer Zunge» die Unfenntniß einer Sprache 
bezeichne. 

Bevor wir aber unfere Anficht über Diefe Verſe darlegen, bleibt 
und noch eine Bemerfung übrig. Wenn nämlich. Mofis mit dieſen 
Morten 0108 die Gebrechen feines Spradorganes vorſchützen wollte, 
fo wäre feine zweite Einwenbung (V. 13) wirklich ohne ‚allen Grund, 
und ebenſo die Worte Gottes (V. 12): «Und dich Iehren, was du 
reben follft», wenn wir nämlih unter «lehren» bie Geläufigfeit 
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Dag Dir Der Ewige, Der Gott ihrer Eltern, erjchie: 

nen: Der Gott Abrahams, Jizchaks und Jakobs. 
+. 65 Der Ewige fprach ferner zu ihm: bringe ein: 

mal deine Hand in deinen 600078. Er brachte fie 

in feinen Schoo; und als er fie wieder herauszog, 

da war feine Hand ansfätsig, weiß wie Schnee, 
7. Cr fprach ferner: thue Deine Hand abermals 

is. Deinen 0006. Er that fie abermals in feinen 

Schooß; und ols er fie wieder herauszog, Da war 

fie wieder wie fein übriges Fleifch. 

₪. Wenn fie Dir alfo nicht glanben, fuhr der Cwi- 
ge fort, und Dem erften Wunderzeichen fein Gehör 

der Sprachorgane verftehen follten, wie Abn-Esra und Nachmanides 
in erfünftelter Deutung diefe Stelle fo verftanden willen wollen, 8 
wenn Gott ihm nur ſolche Worte Dictiren werde, deren Ausſprache 
feinem Munde nicht fehwer fallen würde, Nehmen wir indeß Dieje 
Worte auch in ihrer eigentlichen Bedeutung, jo können fie doch immer 
nicht alé eine directe Antwort gelten, da in der Thora das ganze 
Abe fis befindet. 

Demnach ftellen wir Hier unjere Anſicht uber dieſe Stelle in 
Folgendem dar: Da Mofes feine Jugendjahre und aud einen Theil 
feines jpiteren Mannesalters in Namilienfreifen verlebte, wo man 
nicht Ebräifch ſprach, nämlich im Haufe des Pharao und bei Jethro, jo 
muß borausgefegt werden, das ihm Anfangs die Geläufigfeit in der 
Ehräifchen Sprache, wenn er fie auch theoretifd) fannte, noch abgehen 
mußte. Nehmen wir nun aut an, daß Die Legende begründet jey, 
welche und von feinem Stammeln berichtet, jo erſcheinen vorliegende 
Verſe dennoch nicht als überflüffig, denn Moſes macht bie Given 
dung, daß für ifn ein doppelter Uebelftand Hinfichtlich der Sprache 
vorhanden fey: erftens, indem er überhaupt bei einer ſolchen Sendung 
bie Nothwendigfeit eines guten Nednertalents einjehe, jedoch bur 
fein Stammeln manchen Anftog geben könne; zweitens, weil, wenn 
er ih auch verftändlich zu mashen wüßte, feine Worte dann Dod 

9 5. Mof. 9 
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geben wollen; fo werden fie Doch aut Die Stimme 

Des leBten Wunderzeichens glauben. 

9. Wenn fie aber Diefen beiden Wunderzeichen 

sticht werden glauben, und Deiner Stimme fein Ge: 

Bor geben wollen; fo nimm von Dem Wafler Des 

Fluffes, umd qieke es auf Das trocfne Land: alsdanı 

wird Das Wafler, welches Du aus Dem Fluſſe neh— 

men wirft, auf Dem trocken Lande zu Blut werden. 

10. Moſcheh fprach zum Ewigen: um Verzeihung, 

mein Gott! ich bin Fein Mann von Worten, ſowohl 

feit qeftern, als feit vorgeitern, als auch feitden du 

mit Deinem Diener zu fprechen angefangen; Denn ich 

nicht gut gewählt jeyn möchten, jo daß ber göttliche Mille dem 
Volke nit vollfommen richtig vorgetragen werden wurde. Dar 
auf deuten nun die Worte: ich bin von fchwerem Mund, d. B.: 
ftammelnd, und mit jehwerer Zunge, d. h.: ich Fenne Die Sprade 
nicht genau. Beide Uebelftände finden wir denn aud in ber 
Antwort Gottes erwähnt (B. 11.(: Ber hat denn dem Menfchen 
einen Mund gegeben und wer macht ihn ftumm®» .גז f.w. (8.12): 
«Ich will mit deinem Munde jeyn und dich zugleich aud lehren, was 
ou reden .<ןט[[א Da antwortete ihm aber Mofes, gleichfam 018 wenn 
er fich gefranft fühlte (B, 13.): Benn bem fo if, und du ber 
Fähigkeiten des Abgefandten gar nicht bebarfit, jonbern in jeinen 
Körper und in feinen Geift, jede nur mögliche Kraft legen fannft, 
jo bitte ich dich, entbinde mich von Diefer Sendung, da du dann Doch 
einen Jeden gebrauchen fannft, indem bu ihn mit Kräften und Fähig- 
feiten zur Bollziehung feiner Sendung ausrüfteft. Mir aber Fönnte 
das SBolf Teicht Feinen Glauben jchenfen, da man mid wie einen 
Fremdling betrachten wurde, der nur einige gleichgültige Worte mit 
dem Bolfe fprechen wilb. Wenn er (Mofes) auch gar feine anderen Ber 
dienfte habe, als bag er 018 bloße Mafchine diene, fo würde 6 
wohl beffer gewefen feyn, wenn er gar nicht gewählt worden wäre, 
016 um das Glück beneivdet zu werden, der unwürdige Träger des göttlichen 
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bin ein Menſeh von fchwerem Munde und ſechwerer 

Zunge. 

11. Der Ewige fprach zu ibm: Wer hat Dem 

Meenfchen Denn einen Mund zum Sprechen gemacht? 

oder wer macht ihn ſtumm, oder taub, oder Dat er 

gut hören und fehen Fann, oder blind fei? Bin ich 

es nicht, Der Ewige? | 

12. Alſo gebe nur; ich will mit Deinem Munde 

fein, und Dich Ichren, was Du reden follit. 

13. Er fpracb: um Verzeihung, mein Gott! fende 
Boch, Durch welchen Du fonft fenden will. 

14. Der Ewige ersiirnte ))0( über Mofcheh, 

Willens zu jeyn. Darüber aber äußert Gott feinen Umyillen 
(DB. th): «Diefe allzugroße Bejheioenheit gleiche mehr einem belei- 
Digten Stole». Gott jagt ihm namlich gleichzeitig: «Man wird 
dich nicht 016 einen Fremdling betrachten, da Dich Doch deine Brüder 
fennen und lieben, jo bag Ahron in feiner Sehnſucht nach dir, bir 
entgegenfommen und bod) erfreut ſeyn wird bei deinem Anblicke; 
auch habe ich beftimmt: daß er Anfangs anftatt deiner ſpreche, in- 
dem du ihm nur deine Gedanken mittheilft, bia bu dich ganz eingeübt 
haben wirft, wo ich dir und ihm dann zugleich Tprechen helfen werde 
und eud aud) unterwetfen will, was ihr zu thun habt. Ahron alfo 
wird bein Spradorgan jeyn. Du wirft fein Gott (Engel) feyn. 
Diefen 65106 aber nimm in die Hand, um damit die AWunderzeichen 
zu bewirken V. 15--17.( Die Paralelle, mwelhe Gott zwifchen 
Ahron und dem MWunderftabe zieht, wiederholt ſich auch fpiter ₪ 8, 
Moſ. XVIL, 17—25., wo ebensfalls die Heiligkeit Ahron's durch 
bie Mandelblüthe, welche ein Stab treibt, bewiefen wird. Darin ift 
num auch die große Verſchiedenheit zwiſchen Mofes und Ahron be- 
gründet. Mofes nämlich hatte fi durch die Berbienfte feines Geiftes, 
feiner Sendung würdig gemacht, Ahron hingegen hatte blog das Glück 
von Gott zum Priefter auserforen zu feyn, gang wie der Wunder— 
ftab, der Dornenbuſch auserforen waren, als Werkzenge ber Offen- 
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fprach: ift nicht Aharon Dein Bruder, Der Levi? Ich 

weiß, daß er gut reden wird; eben jeßt reift er Dir 

entgegen; wenn er Dich feben wird, wird er fich 

herzlich freuen. 

15. Du darfſt nur mit ibm reden, und ibm Die 

Worte in Den Mund legen; ich will ſchon mit Dei- 

nem und feinem Munde fein, und euch lehren, was 

ihr thun follt. 

16. Er foll deinetwegen mit Dem Volke reden, 

So Dag er Dir zu einem Munde dienen fol; und Du 
follit ibm ein Gott fein. 

barung zu dienen. Der bejcheidene Moſes aber will fich nicht zum 
bloßen Werkzeuge hergeben und Gott muß ihm jagen: «Er (Ahron) 
wird Dein Mund feyn und bu fein Gott, (gleihfam Derjenige, welcher 
ihm Gedanfen eingeben wird). Diefen Stab nimm in die Hand, 
durch ifn aber wirft du die Wunder bewirfen», 

Mera 19. Denn alle die Leute ſind todt, welde Dir 
nad dem Leben getrachtet. Bet diefen Worten wurde nun Mofes 
ar, was der in Flammen ftehende Dornenbuſch, der doch nicht ver- 
brannte, zu bedeuten habe, daß nämlich der Menjch, ven Gott 6 
aug im Feuer nicht umfomme, und er deshalb auch Fein Bebenfen 
tragen dinfe, nach Aegypten zurüczufehren. | 

Ders 21—23. Wir erſehen aus diefen Berfen, bag Gott dem 
Moſes ben ganzen Verlauf der Erlöfung Iſrael's in einer Bifion 

  Augen führte, ihm aud bie Kraft ertheilte, die pater bewirftenפסט
Wunder zu vollziehen, und ihn vom Tobe ber erftgeborenen Aegypter 
in Kenntniß jeBte. 

Deshalb fann 08 uns auch fpater Gap. XI, 1. %. 5. nicht auf- 
fallen, wenn Mofes uber den Tod der Grfigebornen im Haufe 
Pharao's fpricht, ohne im Voraus von Gott dazu ausdrücklich auto- 
rifirt zu feyn, da 08 Vers 1 bios heißt: Sch werde noch eine Plage 
bringen, ohne grade die Plage genauer zu bezeichnen. 

Mera .62%--ל Dag das Verſtändniß Diefer Bere ſehr jchwierig 
fey, Itegt auf der Hand, da der Sinn berjelben troß aller Legenden 
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17. Diefen Stab aber follit Du in Die Hand neh: 

men, mit welchem Du Die Wunderzeichen thun follft. 

18. Moſcheh ging, Eehrte zu feinem Schwieger- 

vater zurück, fprach zu ihm: ich will Doch hinreiſen 

und zu meinen Meitbrüdern, Die in Mizrajim find, 

zurückkehren, und feben, ob fie noch leben. Sithro 

fprach zu Moſcheh: reife mit Glück! 

19. Mun fagte auch Der Ewige in Midjon zu 

Moſcheh: reife nur nach Mizrejim zurück; Denn alle 

Die Leute find todt, Die Dir nach Dem Leben ge: 

trachtet. 
20. Moſcheh nahm alſo feine Fran, und feine 

und der Erieheinungen bon Engeln, welche die Gonunentatoren eitiven, 
bod) nicht ermittelt werben fonnte. Wir wollen daher ohne Weiteres 
unjere Anſicht über dieſe Stelle hier darlegen: 

Die Schrift theilt und in dem Worhergehenden mit, wie Gott 
dem Mojes befohlen, הש in jeder Hinficht zu feinem Hohen Berufe 
oorzubereiten, und wie ſich dieſer reblich und mit Leib und Seele ber 
Erfüllung bes göttlichen Willens hingegeben. Die Hinderniffe, welche 
in der Unfenntnig der Sprache und der langen Trennung yon jeiner 
Nation für ihn lagen, waren befeitigt. Mod aber fland ihm ein 
großes Hindernig im Wege, ber Umftand namlich, daß er zu ben 
Siraeliten mit unbejehnittenen Kindern zurückkehrte, denn es unterliegt 
wohl faum einem Zweifel, bag feine Söhne im Haufe Jethro's nicht 
bejchnitten werden durften; was hätten aber bie $fraeliten bon einem: 
Panne halten muffen, der zu ihnen 8 göttlicher Bote fam, und 
bos) bie Heilige Sitte bea Volkes nicht beobachtet hatte. So mag 
denn auc) Mofes feine Frau und feine Kinder mit fid auf die 
Reife nad) Aegypten genommen haben, um über die erfte in jener 
Hinficht, einen um fo felbfiftändigeren Einfluß auszuüben. Sie wollte 
aber wahrjcheinlih aud ba die Befchneidung nicht zugeben, denn 
unterwegs, jo erzählt die Schrift, geriety Moſes in Begeifterung 
und wollte das Kind in feinem Zorne töbten, ba erft ergriff Ziporah 
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Kinder, lie fte auf einem Efel reiten, und kehrte 

in das 9000 Mizrajim zurück, Moſcheh nahm auch 

Den göttlichen Stab in feine Hand. 

21. Der Ewige fprach aber zu 90/0/2000: wenn 

Du zurück hinziehſt nach Mizrajim, betrachte alle Die 

Wunderzeichen, Die ich Dir in Die Hand geben werde, 

Damit Du fie vor Paro thueſt; indeſſen werde ich 

fein Herz verfiocft fein laffen, fo Dag er Das Volf 

nicht wird weglaffen wollen. 

22. Du follit aber zu Paroh fagen: fo Hat der 

Ewige gefprochen: Jiſrael ift mir fo werth als ein 

erftgeborner Sohn. dod 

einen ſcharfen Stein, jehnitt ihrem Sohne die Borhaut ab, und warf 
jie dem Moſes vor die Füße mit den Worten: Du bift mir ein fo 
biutdürftiger Gatte. (8B. 26.) Da lieg Mofes vom Sohne ab. א 
aber jprad zu ihm: Cin blutdürftigee Gatte um der Beſchneidung 
willen. 

Mir dürfen hier auch nicht unerwähnt laffen, bag Mofes bei 
der Bifion von den Plagen Aegyptens, wo der Erftgeborene Pharao's 
für die bon feinem Water dem Wolfe $frael zugefügte Schmach, mit 
feinem Blute buen muß, fic nothwendiger Weije auch feines noch 
nicht in ber Religion feiner Biter erzogenen Sohnes erinnerte, von 
welchem ber Ewige wohl auch hätte fagen fünnen: «Daß mein Sohn 
mir diene», Much mochte Moſes damals der Beforgnig bei fi Naum 
gegeben haben, daß beim Hinfterben der Grftgeborenen in Aegypten 
aut jein Sohn ald Unbejchnittener fterben müffe, und bag der Name 
Gotte8 in ben Augen des Volkes herabgefeßt worden wäre, wenn das 
Haupt Iſraels felbft auch ein Kind bei der Plage hatte einbügen müffen, 
Auch liegt 08 nicht fern mit der Agada anzunehmen, bag die Offen- 
barung, ganz wie wir es bei Abraham finden, nicht fo volffommen 
jeyn fonnte, ala wenn der unbefihnittene Sohn nicht zugegen gewe- 
jen wäre, denn wir finden 1 B. Mof. XVIL 3. bag Abraham jedes— 
mal auf's Angeficht fallen mußte, wenn Gott mit ihm ſprach, was 
nad der Beſchneidung aber aufhörte, 
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23. Nun babe ich Dir gefagt: lak meinen Sohn 

weg, Da er mir Diene; Du weigerteft Dich aber ibn 

wegzulaſſen. Nun will ich auch Deinen erftgebornen 

 | וז

24. Es war auf Der Reiſe in Der Nachtherberge, 

Da fam der Ewige zu ihm, und wollte ihn tödten. 

25. Da nahm Zipporah einen fcharfen Stein, 

ſchnitt ihrem Sohn Die Vorhaut ab, legte fie ihm 

zu Füßen, und fprach: Du bit mir ein blutiger An: 

verwandter. 

Die Anficht der Commentatoren, welche jimmtlid annehmen, daß 
uns in vorliegenden Verſen berichtet werde, wie ber Engel 68 
felbft nach dem Leben getrachtet Habe, wird durch folgende zwei Ar 
gumente in ihrer Unhaltbarfeit bargeftellt, Erſtens fonnte Moſes 
weder nach dem Gefeke, noch 018 in einer hohen Miſſion begriffen, 
getöbtet werben, Zweitens bleiben bie Verſe 25 und 26 ganz 
unverftändlich, nicht nur was die Handlung Ziporah'3 anlangt, da 

Moſes den Act der Bejdneioung, in Folge Der Drohung des Engels, 
felbft hatte ausüben fonnen, wenn Ziporah, wie wir nachgewiejen 
haben, fig ihm nicht bis. dahin wiverfegt hätte, fonbern aud) hin: 
fichtlich der Worte, welche Ziporah angeblich mit bem Engel gewech- 
felt haben follte, 

Bers 27. Nachdem nun Gott wahrgenommen, dag Moſes: 
«allen Staub von feinen Füßen gefchüttelt» und fi mit 
feinem Geifte, feinem. Herzen, und mit aller feiner Kraft dem Dienfte 
des Ewigen geweiht, da ſprach er zu Ahron: «Gehe hinaus zu Mojed 
nah der Wüſtey. Es war aber feine fleine Strefe, welche Ahron 
zurückzulegen hatte, denn er ging ihm bis zum Berge Sinat entge- 
gen. Der Bund, ben fie da gejchloffen, wurde mit einem Bruder⸗ 
kuß befiegelt. Die Aelteften Iſrael's werben verfammelt, dad ganze 
Volk hört, glaubt und fniet in tiefer Anbetung bor dem Ewigen 
nieder. 

Diejes Gapitel erjcheint ung beinah no bedeutjamer ald die vor: 
hergehenden, Moſes, deſſen Beſcheidenheit ihn anfangs abhielt, bie 
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26. De lieh die Gefahr bon 90200000 ab. Da 

fagte fie: ein blutiger Verwandter, aber nur zu Be⸗ 
ſchneidungen. 

27. Der Ewige ſprach zu Aharon: gehe Moſcheh 

entgegen, der Wüſte zu. Er ging, begegnete ihm 

bei dem göttlichen Berge, und begrüßte ihn mit 

einem Ruf. 
28. Moſcheh berichtete Dem Aharon alle Die 

Worte des Ewigen, Die er ihn auszurichten qefen: 

Det bat, und alle Die Wunderzeichen, 4 er ihm 

aufgetragen, 

hohe Milfion anzunehmen, offenbart einen unverfennbaren Stolz auf 
der eigenen Würde, Angeſichts des Engels. Gott felbft mug ihm als 
einen freien Geift anerkennen, keineswegs berufen als bloßes Werk⸗ 
zeug bei der Erlöfung Iſrael's zu dienen, Alle Geheimniſſe Der 
Schöpfung liegen vor ihm, wie in einem Bude aufgefchlagen und er 
fieft bafjelbe von Anfang big zu Ende. Ye mehr aber fein Wiſſen 
wählt und fi vermehrt, befto Heiner und unbedentender muß er 
fig ſelbſt erſcheinen und mit fehmerzlichen Gefühlen wird er inne, 
Dag durch ben göttlichen Willen auch der Geringfügigfte die Befähi— 
gung zu großen Thaten erlangen könne. Nachdem ihm aber Gott 
dargethan, daß, um der Gnade der Borfehung theilhaftig zu werben, 
der Menſch auch feinerfeits ſich durch ein reines Herz, Menfchenliebe 
und ein Streben nad dem Höheren auszeichnen müffe, da widmet 
er ih mit Leib und Seele bem Heile feiner Nation und סטו 
des Schöpferd, Sein volles Herz aber fchüttet er nicht vor feinem 
Schwiegervater Jethro aus, fondern bittet ihn 2108 um die Erlaub- 
nig, nad) Aegypten zu feinen Brüdern gehen zu dürfen, um fich nicht 
nur ber Pflichten gegen feine Nation entlevigen zu können, fondern 
auch um feine Kinder in ben Bund feiner Biter aufzunehmen, 8 
er im Haufe Jethro's nicht ohne Gewaltmaaßregeln hätte bewirken 
Fonnen, Als aber feine Frau auch allein ſich ihm widerſetzen will, 
da iſt er, wie Abraham, bereit feinen Sohn zu opfern, um bag 
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29, Mofcheh und Aharon gingen, und verfan: 
melten alle die Ülteften Der Kinder Zifraels. 

30. Aharon trug vor alle Worte, welche Der 

Ewige zu Moſcheh gefprochben; thot auch Die Wun: 
Derzeichen vor den Augen Des Volkes, | 

31. Das Bolf glaubte; und veritanden daraus, 

Dap Der Ewige Die Kinder Sifraels bedacht, und 

ihr Elend angefehn Babe; fie neigten ihr Haupt 

und biicften fich. 

Wort Gottes nicht unerfüllt zu laſſen, denn er zieht 08 vor, Finder: 
los zu bleiben, ald ein Vater von Kindern cunbejdnittenen Herzend 
und Fleifches» zu feyn, Sein Bruder Ahron denft feiner, Tiebt ihn 
und glaubt an feinen Glauben, Das ganze Wolf ſchaut, flaunt 
und eine junge Hoffnung wächft in ben Herzen aller empor, daß, jo 
wie 06 einen Gott für $jrael giebt, auch die Stunde ihrer Befreiung 
nicht mehr fern jey, 

In diefen vier Eingangdeapiteln zur Erlöfungsgefchichte Iſrael's 
verdienen nod) zwei Punkte bejonders hervorgehoben zu werben. 
Erſtens jpendet Die heilige Schrift großed Lob den Frauen zu einer 
Zeit, wo die Männer eimerfeit3 jo demoralifirt waren, daß fie um 
ſchuldige Kinder in ber Wiege morden fonnten, und anbererfeité die 
lange Knechtſchaft fie fo erniedrigt hatte, daß fie die härtefte Sela- 
verei «in Lehm- und Ziegeldienft» ertragen fonnten und fid ihre 
Kinder vor ihren Augen hinmegnehmen liegen. Da leuchtet denn 
dad Bild der großen und edlen Frauen, wie ein Glanzpunkt burg 
jene Geſchichte der Unmenfhlichfeit und entgegen. Ginerfeits opfern 
ih bie jübischen Hebammen auf, um den angeordneten Mord nit. 
zu vollführen; anbererfeité fommt bie Tochter des Pharao ſelbſt und 

bringt Troſt und Hülfe der armen leidenden Nation. Zweitens wird 
uns hier die Ueberzeugung, daß Zeichen und Wunder ſich wohl mit 
den Vernunftgründen des Menſchen vereinbaren laſſen, und daß ſich 
uns in denſelben die Unendlichkeit der Schöpfung und eine Höhe des 
Geiftes offenbart, welche zu begreifen Jedem, ber vor den Augen 
des Ewigen Guade gefunden, die Kraft verliehen ift. 
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Das ste Capitel. 

1. Hernach kamen Moſcheh und Aharon, und 

fprachen zu Paroh: fo Bat Der Ewige, Der Gott 

Sifraels, qefprocben: laß mein Volk ziehen, Daf fie 

mir in Der Wüſte ein Feſt feiern. | 

2. Paros fprach: wer itt Der Ewige, Deflen 

Stimme ich Gehör geben foll, des Volk Jiſrael 

wegzulaſſen? ich fenne Den Civigen nicht, und werde 

Das Volk Sifrael nicht weglaſſen. 

3. Sie fprachen: Der Gott Der Ibrim Dat ich 

uns verkünden loffen; wir wollen nur eine Dreitägige 

Neife machen, in Der Wüfte, und Dem Ewigen, un: 

ferm Gott, ein Opfer fcolacbten: er könnte uns 

Beimfucben mit Weft oder mit Krieg. 

A. Der König von Mizrajim fprach zu ihnen: 

Moſcheh und Aharon! warum haltet ihr Die Leute 

von ihrer Verrichtung ab? Geht hin zu euren Mr: 

beiten! 

5. Paroh fprach: Das gemeine Volk nimmt jett 

überhand, und ihr wollt fie ftoren von ihrer Arbeit? 

Fünftes Gapitel. 
Ders 1. So fprad der Ewige, der )901+ 4 
Bera 3. Der Gott der Ebräer ift uns erſchienen. Dergl. 

Gay. 11], 18., wo Gott dem Moſes ausdrücklich jagt: «und follft zu 
ihnen fprechen: der Ewige, Gott der $brim ift ung. erfchienen», 

Der Name «Ewiger» war 018 Attribut Gottes nur den Sfrae- 
liten befannt, ebenjo wie der Name: «Jfrael» (Streiter Gottes) 
nur im Bolfe jelbft als ftolge Hindeutung auf deffen Ahn, 6, 
gäng und gäbe war, Moſes und Ahron aber mögen in voller Be- 
geifterung, einer Folge der göttlichen Offenbarung, und hingeriffen 
von Den ſchönen Bildern ber zufünftigen Befreiung, die Außenwelt | 
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6. Paroh befahl noch denſelben Tag den Antrei— 

bern des Volkes und deſſen Aufſehern, Folgendes: 
7. Gebt den Leuten kein Stroh mehr, die Ziegel 

zu verfertigen, wie geſtern und vorgeſtern; ſie mögen 

ſelbſt gehn und ſich Stroh aufſuchen. 

₪. Die Anzahl Der Ziegel, welche fie bisher ver: 

fertigt, follt ihr ihnen dennoch auflegen; ihr follt 

nichts Davon abnehmen: Denn fie find müßige Leute; 

darum fchreien fie: wir wollen hingehn, unferm Gott 

ein Opfer feblachten. | 

9. Die Arbeit mung alfo Den Leuten ſchwer ge: 

macht werden, Damit fie zu thun haben; fo werden 

fie ficb nicht mehr mit Tügenbaften Worten unter: 

Dalten. 

10. Die Antreiber des Volks, und feine Auffeher 
gingen hinaus, und fprachen zum Volke alfo: fo Dat 

Paroh gefagt: eb gebe euch fein Stroh mehr. 

11. Ihr felbit gebt Din, nehmt euch Stroh, wo 

ihr was findet; Denn bon eurer Arbeit wird nicht 

Das Mindeſte abgenommen, 

ein wenig bergeflen haben, und reden Pharao demzufolge mit einem 
Stole an, der einem felbftftändigen freien SBolfe, nicht aber einem 
unterjodten Stamme zufteht. — Pharao antwortet daher gang Falt- 
blutig: wer ift ber Ewige, bag ich feiner Stimme gehorchen follte? 
Da einen nun jene inne geworden zu feyn, wie fie ihre 00006 ein- 
zurichten hätten, und jagen: «Der Gott der Ebräer iſt und erfehienen; 
erlaube und eine dreitägige Neife nach der Wüfte zu unternehmen, 
denn er fonnte und widrigenfalld mit Peſt oder mit bem Schwerte heim- 
juchen». Da nun aber Pharao fieht, bap fie ihren Ton einigermaaßen 
herabgeſtimmt, fo antwortet er ihnen aud: «Warum wollt ihr 8 
SBolf in feiner Arbeit ftören? Geht zu euren Laften». 
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12. Das Volk jerftrente fich in Dem gonzen Land 
Mizrajim, Stoppeln aufzuſuchen ftatt Des Strohs. 

13. Die Antreiber waren dringend, und fprachen: 

macht eure Arbeit fertig, jeden Tag fein Tageiwerf, 

fo aut, als da das Stroh vorhanden wear, 

1%. Die YUuffeber Der Kinder Sifraels, welche 

Die Antreiber Paroh's iiber fie qefeBt hatten, wur: 

Den geichlagen. Man fprach: warum ſchafft ihr, fo 

geitern als heute, euer Gefetstes an Ziegelorbeit 

nicht fertig, fo wie ihr vorgeitern getban? 

15. Die Auffeber. Der Kinder Zifraels famen, 

und fchrien zu Paroh: warum verfährft Du fo mit 

Deinen Knechten? 
16. Stroh wird deinen Rnecbten nicht gegeben, 

und qleichwohl fagt mon zu uns: frhafft Ziegel! Mun 

werden Deine Ruecbte noch Dazu gefchlagen, und Dein 

Bolt wie Miffethäter behandelt. 

17. Er fprach: müßige Leute feid ihr, müßige 

Pers 5. Das gemeine Volf nimmt jet uberhanb. Diefe 
Worte fheinen eine ironifche Entgegnung auf den von Moſes ange: 
führten Betriebögrund zu feyn, bag nämlich Gott das Schwert über 
das Volk ſchicken werde, wenn ?8 ihm nicht opfern follte: indem 
nämlich ben Pharaonen nicht viel daran gelegen war, wenn die Zahl 
des 5001668 ji verminderte. 

Mas die Befreiung von der Dienftpflicht anlangt, welde Moſes 
und Ahron zu Theil ward, ſo glauben wir den Grund derſelben in 
dem Alter beider Männer zu finden, wie wir denn auch ſpäter 
(# Bud) ſehen, bag nur Männer vom gwangigften, 916 zum ſechs⸗ 
zigften Jahre vienftpflichtig waren. | 

Ders 16. Wie Miffethäter behandelt. Richtiger: «Während bein 
eigenes Bolf daran Schuld hat», nimlid, indem es ben Qjraeliten 
fein Stroh gab. 
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Vente! darum fagt ihr: wir wollen reifen, dem Ewi— 
gen ein Opfer zu fchlachten. 

18. Alſo gebt bin, arbeitet! Stroh foll euch 
nicht gegeben werden, die Anzahl der Ziegel müßt 
ihr Dennoch liefern. 

19. Die Aufſeher der Kinder Zifraels fahen fich 

in einem böfen Zuftande, Da fie fagen mußten: nehmt 

nichts ab von op ——— Den: Tagewerke jedes 

Tages. 

20. Sie ates Moſcheh und Aharon, die gegen— 

über ſtanden, als ſie von Paroh herauskamen; 

21. Und ſprachen zu ihnen: der Ewige wird ein 

Einſehn haben gegen euch, und wird richten, daß 

ihr unſern Geruch zum Ekel gemacht, in Den Augen 

Paroh's und feiner Bedienten: ihnen ein Schwerdt 

in Die Hand zu geben, ums umzubringen. 

22. Moſcheh trat wieder Din zu Dem Ewigen, 

und fprach: mein Gott! warum läßt Du es Den Leu: 

ten fo fchlecht gehn? wozu Daft Du mich Denn ge: 

fendet? 

23. Seitden ich zu Paroh gefommen bin, in Dei: 

nem Namen zu reden, läßt er 68 Den Leuten noch 

Schlechter gehn. Du aber haft dein Volk nicht gerettet. 

Das Gte Eapitel. 

1. Der Ewige fprach zu 927010060: Dn wirft Bald 

feben, was ich Dem Paroh thun werde, Dag er fie 

Bers 19. Sahen [td in einem böfen Zuſtande. Richtiger: 
ſahen jie in Wuth (nähmlich bie Aufſeher ſahen bie Kinder 
Iſrael). Daſſelbe Wort findet ſich auch Cap. XXXII, 22 dieſes Buches. 
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mit ſtarker Hand fortziehn laſſen, ja mit ſtarker 

Hand aus ſeinem Lande treiben wird. 

2. Gott redete ferner mit Moſcheh, und ſprach 

zu ihm: Sch, Der Ewige, 

3. Sch erfchbien dem Abraham, Jizchak und Jakob, 

als Gott, der Allmächtigfte; aber mit meinem We— 

fen, welches unendlich und allgegenwärtig DER bin 

ich von ihnen nicht erfannt worden. 

A. Sch babe auch meinen Bund mit ihnen errich- 

tet, ihnen das Land Kenaan hinzugeben: nämlich das 

Sand ihres Aufenthalts, worin fie als Fremde fich 

aufgehalten. 

5. Nun babe ich auch vernommen Das Seufzen 

Der Kinder Sifraels: wie Die Mizrajim fie zur Arbeit 

ziwingen; Da Dachte ich an meinen Bund. 

6. Alfo fage zu Den Kindern Sifraels; Sch bin 

Das allgegenwärtige, ewige SBefen; ich will euch ber: 

vorziehn unter Den Laften Der Mizrajim, euch von 

ihrer Dienftbarkeit erretten, euch mit ausgeftrecktem 

Meme und mit großen Strafgerichten erlöfen; 
7. Euch mir zum Bolfe nehmen, und ener Gott 

6500081686 1. 

Vers 3. Aber mit meinem Wefen, weldhes unendlich und 
allgegenwärtig heißt. Wörtlih: Und mit meinem Namen 
«Der Ewige», 

Bereit3? 1 Bud Moſes XV, 7. bemerften wir, daß Gott aud 
zu Abraham fpridt: «3h der Ewige» und nicht blos: «3h der 

Allmächtigey. Man vergleiche hierüber aud Raſchi und die anderen 

Gommentatoren, Unferer Anficht nad) fteht dieſer Bers in Zufam- 

menbange mit Gap. 111, 1%, wo Gott Mofes die Erflärung jet 
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ſein. Ihe follt es erfahren, Daf ich Das unendliche, 

ewige FSefen euer Gott bin, Der euch unter Den 

Laſten Der Mizeajim hervorzieht. 

₪. Sch will euch in Das Land bringen, Da ich 

meine Hand zur Berficberung aufgehoben, es Dem 

Abraham, Zizchat und Jakob hinzugeben; Diefes will 

ich euch als ein Crbtheil geben, ich, das ewige 

Weſen. 

9. Moſcheh ſprach zwar Alles zu den Kindern 

Rifraele, fie gaben ihm aber fein Gehör, wegen 

Kürze des Ddems und fehwerer Arbeit. 

10. Run redete der Ewige mit Moſcheh nnd 

-fprach: 

11. Sebe, fage zu Paroh, König von Mizrejim, 

daß er die Kinder Zifraels aus feinem Lande ziehen 
laſſe. 

12. Da forach Moſcheh vor dem Civigen: Da 

Die Kinder Zifraels mir fein Gehör geben, wie wird 

mir Paroh Denn Gebör geben? ich babe ja unbe: 

fchnittne Lippen. 

13. Alfo fprach Der Ewige mit Mofcheh und 

ned Namens giebt, zu deren Auffaffung an fig ſchon ein abftrac- 
tes Denfen erforderlich ift, während das gemeine Volk doch hod: 
ſtens nur ben Begriff des Werdens aufzufaflen, im Stande. ift, 
nicht aber ben bea abfoluten Seind. 

Bers h. 50 Habe meinen Bund mit ihnen, errichtet. 
Alſo nicht fon erfüllt, vergl. 1 B. Mof. VI, 18. 

* 



48 Das zweite Bud Mofe, Cap, 6, 

Aharon, und gab ihnen Den Befehl an Die Kinder 

Zifraels und an den Paroh, König von Mizrojim, 

am Die Kinder Jiſraels aus Dem Lande Mizrajim 

zu führen. 

11. Diefe find Die Häupter ihrer Stämme: Die 

Söhne Neubens, des Erftgebornen Siftaels, waren 

Chanoch, PHallu, Chezron, und Charmi; Diefes find 

Die Familien Nenbens. 

15. Die Söhne Schimons: Temuel, amin, Obad, 

Jachin, Zocker und Schaul, Der Sohn Der Kenne: 

nith; Diefe find Die Familien Schimons. 

16. Diefe find Die Namen Der Kinder Levis, 

nach ihrer Geburtsfolge: Gerſchon, Kehath unD 

Merari. Die Lebensjahre Levis waren Hundert und 

fieben und dreißig Jahr. 

17. Die Söhne Gerfchons: Libni u ליש 

nach ihren Familien. 

18. Die Kinder Kehaths: Amram, 411005, Che: 

Bron und Uriel. Die Lebensjahre Kehaths waren 

hundert und Drei und Dreifig Jahr. 

'19. Die Söhne Merari’s: Machli und Mufchi. 

Vers 12, 8 habe ja Anbeſchuittene Lippen. Vergleichen wir 
Cap, V, 22, 23, jo finden wir, bag Moſis Dort das Mißlingen 
ſeines Unterrihineng gewiſſermaaßen Gott ſelbſt zur Laſt legt. Hier 
aber, wo er blos auf Iſratliten zu wirfen hatte, "nicht auf jeuen 
fremden: heidnifchen König, und wo feloft dieſes ihm mißlingt, ba 
beginnt er an feine eigene Kräfte zu zweifeln und Fagt bor Gott, 
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Diefes find Die Familien Des Leviifchen Stammes 

nach ihrer Geburtsfolge. | 

20. Amram nahm feine Bafe Jochebed zur Fran, 

und iengte Aharon und Moſcheh. Die Lebensjahre 

Amrams waren hundert und fieben und dreißig Sabre. 
21: Die Söhne Jizhars: Korach, Nepheg und 

Sichri. 

22, Die Söhne Nfiels: Mifchael, Elienbey und 

Sithri. | 

23. Aharon nahm Die Elifcheba, Tochter Ami: 

nadabs, Die Schweiter Naehſchons, zur Frau; zeugte 

Nadab, Abihu, Elafor und Sthamer. 

2A. Die Söhne Korachs: Aſſir, Elkanah, und 

Abiaſaph; Diefes find Die Familien Des Roracbjcben 

Stammes. 

25. Und Clafar, Aharons Sohn, nahm 2 eine 

von Den Töchtern Wutiels zur Frau, gebar Den 

Pinchas. Diefes find Die Häupter der Stämme Levi's 

nach ihren Familien. 
26. Diefer Aharon und Moſcheh iftes, zu welchen 

Der Ewige gefagt hatte: führt Die Kinder Zifrael 

aus dem Land Mizrajim berans, mit allen ihren 

Heerſchaaren. 

27. Sie find es, Die an Paroh, König von Dri 

rejim, vorgetragen, Dag fie Die Kinder Tifrael aus 

daß er nicht der rechte Mann fey, eine fo Hohe Sendung zu ‚voll- 
ziehen, 

Bers 28—30. Wir find keineswegs der Anficht, bag biefe 
Verſe nur eine Wiederholung ber Berfe 10--3 ſeyen; dieſelben 

2B. Moſ. 
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Mizrajim führen wollten. Diefes ift das Herkom⸗ 

men Moſcheh's und Aharon's. 

28. Da nun Der Ewige mit Moſcheh in- Dem 

Sande Mizrajim redete, 

29. Da nämlich der Ewige zu Moſcheh gefprochen 

Hatte: ich bin Das ewige Wefen; fage Dem Warop, 

König von Mizrajim Alles, was ich jn Dir reden 

werde; 

30. Und Moſcheh vor * Ewigen geſprochen 

hatte: ich bin ja unbeſchnittner Lippen, wie wird 

mir denn Paroh Gehör geben? 

Das 7te Capitel. 

1. Da ſprach der Ewige zu Moſcheh: ſiehe, ich 
Habe Dich Dem Paroh zum Gott gefetst, und Dein 

Bruder Aharon foll Dein Prophet fein. 

2. Du follit ihm fagen, was ich Dir auftragen 

werde; Dein Bruder Aharon aber foll an Paroh den 

Antrag thun, Daf er die Kinder Sifrael aus feinem 

901196 ziehen lafje. 
3. Indeſſen werde ich Paroh's Herz abhärten, 

und viel Zeichen und Wunderbeweife in Mizrajim 

gefcheben lafjen. 

dienen vielmehr Moſes als Rechtfertigung in Bezug auf Vers 12 
und Gap. IV, 10., wie auch Gap. Ill, 11, 18 — 20. wo dieſer es 
nämlich dem Ewigen im Voraus ſagte, daß er ſich nicht zu א 
großen Sendung eigne. 

Siebentes Gapitel, 
Ders 1. Hier beginnt nun Die Erzählung, welche durch die Ge 

nealogie Moſis unterbrochen wurde, von Neuem. 
7 ee nn 
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A. Paro wird euch nämlich fein Gehör geben; 

allein ich werde meine Hand an Mizrajim legen, und 

meine Heere, nämlich meine Unterthanen, Die Kin- 

Der Zifrael, aus Mizrajim führen, Durch ſchwere 

Strafgerichte. 

5. Sp follen Denn Die Mizrajim gewahr werden, 

Daf ich Das ewige Wefen bin, wenn ich meine Hand 

über Mizrajim binneigen und Die Kinder Zifraels 

aus ihrer Mitte herausführen werde. | 

6. Mofcheh und Aharon thaten es; wie ihnen 

Der Ewige befohlen hatte, fo thaten fie. 

7. Moſcheh war achtzjig Sabre alt, und Aharon 

Drei und achtjig, Da fie mit Paroh redeten. 

₪. Der Ewige fprach zu Moſcheh und Aharon, 

wie folat: 

9. Wenn Paroh zu euch fagen wird: bringt ein 

Wunder zum Beiveife; fo fprich zu Aharon: nimm 

deinen Stab, und wirf ihn vor Paroh Din; er wird 

zur Schlange werden. 

10. Moſcheh fam alſo mit Aharon vor Paroh, 
und thaten, fo wie Der Ewige befohlen. Nämlich 
Aharon warf feinen Stab Bin vor Paro und vor 
feinen Bedienten, fo ward er zur Schlange. 

Ders 7. Moſche war achtzig Jahre alt und Ahron drei 
und achtzig. Lange bor der Geburt Mofts fonnte alfo bas 8 
hinſichtlich ber Ertränfung ber Knaben nicht erlaffen worden ſeyn. 
Mirjam aber wird wahrſcheinlich noch älter als Ahron gewefen jeyn, 
da fie bei ber Ausjegung Moſis fdon fo viel zu feiner Rettung bei- 
tragen fonnte, | 

Meber bie Chronologie, welhe im Gap, VI, im vorliegenden Berfe 
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11. Paroh liek auch Die weifen Männer und Die 

Banbrer rufen. Da thaten die Bilderſchriftkundigen 
Durch ihre verborgenen Künſte eben Dafjelbe. 

12. Sie warfen nämlich jeder feinen Stab Din: 

da wurden fie zu Schlangen; allein der Stab zen 

rons verfehlang ihre Stäbe. 

13. Indeſſen ward doch Paroh's Herz dadurch 

ſtark, und gab ihnen kein Gehör: ſo wie der Ewige 

geſprochen hat. | 

1%. Der Civige fprach zu 90/0/0000: Paroh's 

Herz ift verjtocft; er weigert m Das Volk ziehen zu 

laſſen. 

15. Gehe zu - Des Morgens: fo eben gebt 

er ans an das Waſſer; ftelle Dich am Ufer Des Fluf: 

fes gegen ihn, und nimm Den Stab in Deine Hand, 

Der in eine Schlange versyandelt worden. 
16. Sodann fprich zu ihm: Der Ewige, der Gott 

Der brim, bat mich zu Dir gefendet, und Dir fagen 

100611: lag mein Volk ziehen, Damit fie mir Dienen in 

Der Wüfte: Du 00% aber bisher nicht geborchen 

wollen; 

17. Sp Bat der Ewige gefprochen: Hierdurch 

follit Du erkennen, Dag ich Der Ewige bin: bier 

fchlage ich mit Diefem Stabe, Den ich in meiner 

Hand habe, auf die Waffer in dem Fluffe, und fie 
follen in Blut verwandelt werden. 

und Gap. 311, #0 und 41. gegeben ift, vergleiche man unjere Gr 
Yäuterungen zu leßterer Stelle. 

Bera 22. Die Bilderfhriftfundigen. Das Wort Gheret 
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18. Der Fifch im Fluffe wird fterben, und Der 

Fluß ftinkend werden; und Dadurch Die Mizrajim 

fich efeln, Wafer aus Dem Fluffe ךוו 

19. Der Ewige fprach zu Moſcheh: fprich zu 

Aharon: nimm Deinen Stab, und neige Deine Hand 

bin gegen alle Gewäffer Der Mizrajim; nämlich‘ ge: 
gen ihre Ströme, gegen ihre Flüffe, gegen ihre 

Seen, und gegen ihre Wafferteiche: fo follen fie zu 

Blut werden; damit fol Blut fein im ganzen Lande 

Mizrajim, auch in hölzernen und in fteinernen Waf: 

fergefäßen. 

20. Mofcheh und Aharon thaten alfo, wie Der 

Ewige befohlen Batte; Aharon nämlich Bob Die 

Hand mit Dem Stabe in die Höhe, und fchlug Das 

Wafler, welches in Dem Fluffe war: vor Den Augen 

Paroh's, und vor Den Mugen feiner VBedienten; da 

wurden alle Waffer in dem Fluffe in Blut verwandelt. 
21. Der Fifch im Fluffe ftarb davon, Der Flug 

ward ftinfenD, fo Dag Die Mizrajim Fein Waller aus 

dem Fluſſe trinfen Fonnten; Das Blut war im gan: 

zen Lande Mizrajim. 

22. Mun thaten Die Bilderfebrifttundigen eben 

Dafjelbe Durch ihre verborgnen Riinfte; wodurch 

Parob’s Herz geftärkt ward, fo Dag er ihnen Fein 

Gehör gab: wie Der Ewige gefprochen Bat, 

ift, wie wir fpiter beweifen werden, verwandt mit «Gherethn,.(gra- 
viren, eingraben) und Demgemdg mit «Griffel, Meißel» zu überfegen, 
oder auch mit «Feder», da fpäterhin die Bezeichnung: der Schreibart 
auf Papier, von der Schreibart auf Tafeln abgeleitet ward, Dem: 
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23. Paro wandte fich um, ging in fein Haus, 

und Fehrte fich auch hieran nicht. 

24. Die Mizrajim qruben um Den Fluß herum 

nach Waffer zum trinken; Denn fie Eonnten nicht von 

Dem Waſſer Des Fluſſes trinken. | 

25. Sp vergingen fieben Tage, nachdem der 

Ewige den Fluß gefchlagen hatte. 

26. Der Ewige fprach zu Moſcheh: gebe zu Wa: 

roh, fage ihm: fo hat der Ewige gefprochen: Taf 

mein Bolf ziehen, und mir dienen. | 
27. Weigerft Du dich aber fie ziehen zu lafjen, fo 

plage ich alle Deine Gränzen mit Fröfchen. 
28. Der Flug fol Fröſche in großer Menge ber: 

vorbringen; fie werden alsdann heraufgehn und in 

Dein Haus fommen, in Dein Schlafzimmer und auf 

Dein Bett, in das Haus Deiner Bedienten und Un— 

tertbanen, in Deine Backöfen, und in Deine Back: 
troae. : 

29. An Dich felbit, an Deine Unterthanen, und 
an alle Deine Bedienten werden die Fröfche heran: 
Friecben. 

Das Ste Capitel, 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh: fage zu Aha: 
ron: neige Deine Hand Bin mit Deinem Stabe gegen 
Die Ströme, gegen die Ylüffe, und gegen die Seeen; 
und bringe Die Fröfche herauf über das Land Miz 
rajim. 

nat mug nun aud dad Wort «Ghartum» mit «Sihriftgelehtter» 
überjeßt werben, 
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2. Aharon neigte feine Hand Din gegen Die Ge: 

wäſſer von Mizrajim; Da fam der Froſch herauf, 
und bedecfte das Land Mizrajim. 

3. Nun thaten Die Bilderfchriftfundigen eben 

Dafjelbe, Durch ihre verborgenen Künfte, und brachten 

Die Fröfche über das Land Mizrajim herauf. 

A. Baroh 1:66 Moſcheh und Aharon rufen, und 

fpracb: flebt zu Dem Ewigen, Daf er Die Fröſche 

von mir und von meinen Unterthanen wegnehme; fo 

will ich das olf ziehen lafjen, Dag fie Dem Ewigen 

ein Opfer feblachten. 

5. Moſcheh fprach zu Paroh: ſchaffe Dir einen 

Ruhm über mich! Auf welche Zeit foll ich für Dich 

und für Deine Unterthanen flehen, Die Fröſche von 

Dir und von Deinen Häuſern ausiurotten, Daß fie 

mur im Flue bleiben? = 

6. Paroh fprach: auf morgen. Tener fprach: 

nach Deinem Worte; damit Du erfährit, daß nichts 

mit dem Ewigen, unferm Gotte, zu vergleichen. 

7. Sp follen Die $röfche bon Dir, bon deinen Hau: 
fern, von Deinen Bedienten, und von Deinen Inter: 

thanen weichen, Daf fie nur im Fluſſe bleiben. 

Achtes Gapitel, 
Bers 12. Rinim. 
Bera 13. Kinam. 
Ebenfo finden wir aud Bera 1%, bag diefe Worte >6 

‚gebraucht werden. Unferer Anficht nach ift dad «m» ein euphos 
nifches, hervorgegangen aus dem Wurzelbuchftaben H, ba bad 
Bort urfprünglid Kina lautet. 

Dera 1%. 3h werde aber das Land Goſchen, worin 



36 Das zweite Bud Mofe, Gap. 8. 

8. 90220060 und Aharon gingen von Paro hin⸗ 

weg. Moſcheh fchrie zu Dem Ewigen wegen Der 

Fröſche, Die er Dem Paroh zugefchickt. 

9. Der Ewige that, wie Moſcheh gefprochen bat. 

Die Fröfche ftarben ans Den Haufern, aus den Ge: 

höften, und aus den Feldern. 

10. Die brachten fie in Haufen zufammen, und 

Das Land ward ſtinkend. 

11. Als Paroh )006, Daf es nachgelaffen bat, 

machte er fein Herz bart, und wollte ihnen nicht 

Gehör geben: wie Der Ewige gefprochen. 

12. Der Ewige fprach zu Moſcheh: fage zu Aha— 

ron: neige Deinen Stab Bin, und fchlage Den Staub 

der Erde; fo foll er im ganzen Lande zu Ungeziefer 

werden. 

13. Sie thaten alfo; Aharon neigte feine Hand 

mit feinem Stabe bin, fchlug Den Staub Der Erde: 

ba entitand Das Ningeziefer an Meenfchen und an 

Vieh, aller Staub der Erde im ganzen Land Weis 

rajim ward zu Ungeziefer. 

11. Run 100460 Die Bilderfchriftfundigen eben 

Daffelbe Durch ihre verborguen Künſte, Das Ungezie— 
— 

mein Volk wohnt dadurch unterſcheiden, daß Shall fein 

Gewild jeyn joll. 
Aus biefem Verſe fünnte man den Schluß ziehen, bap Die yore 

hergegangenen Blagen die Sfraeliten gleichfalls betroffen Hätten. 
Mir finden jedoch fpäter Gap. IX, ., Gap. X, 23. und Gay. אוז 
den Umftand ausdrücklich hervorgehoben, daß die Kinder Iſrael von 
den Plagen verſchont blieben. 

Faſſen wir aber die Plagen näher in's Auge, jo ſehen wir: 
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fer bervorzubringen; aber fie konnten nicht. Indeſſen 

war Das Ningeziefer am Menfchen und am Vieh. 

15. Die Bilderfchriftfundigen fprachen zu Paroh: 

es ift ein Finger Gottes. Allein Paroh's Herz war 

fehon verftocft, und er gab ihnen Dennoch fein Se: 

hör, wie Der Ewige geſprochen Dat. 

16. Der Ewige fprach zu 902000000: ftebe des 

Morgens früh anf, und ftelle Dich vor Paroh; er 

geht hinaus an das Waller. Sprich zu ihm: jo bet 

Der Ewige gefprochen: laf mein Volk ziehen, und 

mir Dienen. 

17. Wenn Du aber meine Unterthanen nicht ziehen 

laffeft; fo will ich über Dich, Deine Bedienten, Deine 

Unterthanen, und in Deine Häuſer allerlei Gemwild 

fchiefen. Die Häufer Der Mizrajim follen voll Ge 

wild fein, wie auch 8 — auf — ſie 

wohnen. 

18. Ich werde aber das Land Goſchen — 

Dadurch unterſcheiden, worin mein Volk wohnt, daß 

Dafelbft Fein Gewild fein oll; Damit Du erfährft, Daf 

ich, der Ewige, mitten im Lande gegenwärtig bin. 

1) Dag die Blutplage nur auf den Nil fig erftredte; vergl. 
Gap. VII, 21 und 2%.: «Die Aegypter gruben um den Fluß 
herum nad Waſſer zum Trinken, Denn jie fonnten nit 
vom Waſſer des Fluſſes trinten». Wenn e8 aber Vers 19 
im Gegenfage zu Bers 17 und: 18 heißt: «gegen ihre Ströme, 
ihre Flüſſe, ihre Seen und ihre Wajferteiche», jo Ht nad 
unjerer Anficht darunter immer nur ber Nil mit jeinen Kanälen, 

Mafferbehaltern und  Wafferleitungen zu verftehen. Den Beweis 
hierfür liefern uns לש Worte: 6000 in den Gehölzemund in 
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19. Sch will alfo einen Unterfchied machen zivi: 

fcben meinen und deinen Unterthanen. Morgen foll 

Diefes Wunderzeichen geſchehn. | 

20. Der Ewige that 0])0. Es fam mächtiges 

Gewild in Paroh's Haus und in Die Hänfer feiner 

Bedienten; und im ganzen Lande Mizrajim ward 

Das Land von dem Gewilde verdorben. 

21. Paroh lick Moſcheh und Aharon rufen, und 

fprach: gebt, opfert eurem Gotte im Lande. 

22. Moſcheh fprach: Es ift nicht ſchicklich Diefes 

zu thun; Denn folche Dinge, Die den Mizrajim ein 

Greuel find, müffen wir dem Ewigen, unferm Gotte, 

fchlachten. Wenn wir nun den Greuel Der Mizra— 

jim vor ihren Augen als ein Opfer fchlachten, wer: 

Den fie nicht mit Steinen nach uns werfen? 

23. Eine dreitägige Neife wollen wir in Die 

Wüſte thun, und dem Ewigen, unferm Gotte, opfern, 

wie er uns befeblen wird. 

2%. Paroh fprach: fo will ich Denn euch ziehen 

laffen, Dag ihr Dem Ewigen, eurem Gotte, in Der 

den Steinen» (Gap. VIL, 19.), 00006 nur auf hölzerne und ftei- 
nerne Brunnen hindeuten fonnen, wie wir dies aus der ägyptiſchen 
Geſchichte Hinfichtlich des Sees Meroe willen. 

2) Was die Froſchplage anlangt, fo erjehen wir aus Gay. 
 ;  1., daß fie fih aud) nur auf die Flußgegenden bejchränfteשדות,

und wenn 68 dafelbft auch Heißt: «bringe Die Fröſche über das 
Land Aegypten», fo fonnte darunter doch immer nur das ganze 
Stromgebiet zu beiden Seiten des Nils verflanden jeyn, ba ja bie 
Schrift auch die Provinz Gofchen «das Land Gofjchen» nennt. 

3) Die Plagen der Raubthiere, ber Viehſeuche, bes Ha 
geld (Gap. IX, 26.), der Beujhreden (Gap. X, 5.: «umd jeden 
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Wüſte opfern mögt; nur entfernt euch nicht noch 

weiter. Flehet für mich. 

25. Moſcheh fprach: fo wie ich von Dir weggehe, 

fo flebe ich zu dem Ewigen; und Das Gewild foll 

Paroh, feine Bedienten, und feine Unterthanen mor: 

gen verlaffen. Mur treibe Paroh nicht länger fein 

Gefpötte dahin, Dap er Dernach das Volk nicht 

ziehen lofje, Dem Ewigen zu opfern. 

26. Mofcheh ging von Paroh een und flebte 

zu Dem Cwigen. 

27. Der Ewige that nach Moſcheh's Worten; 

Das Gewild wich von Paroh, von feinen Bedienten, 

und von feinen Unterthanenz es blieb nicht eins zurück. 

28. Allein Paroh machte auch 216108 Mal fein 

Herz Dart, und ließ Das olf nicht ziehen. 

Das Ite Capitel. 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh: gebe zu Paroh, 

ſprich zu ihm: ſo hat der Ewige, der Gott der Ibrim, 

geſprochen: laß mein Volk ziehen und mir dienen. 

Baum verzehren, der euch auf dem Felde wächſt»), Die der iw 
fterniß (Gap. X, 23.) und die der Erfigeborenen, werden aus: 
prüdlih oder amdeutungsweife 018 ſolche bezeichnet, bie nicht im 
Lande Gofchen Statt fanden. 

G8 blieben demnach nur no) 2 Plagen, bei denen e3 nicht aug 
drücklich ausgefprochen ift, bag fie im Lande Gofhen nicht waren, 
in Bezug auf welche wir aber die Wahrjcheinlichkeit für ung Haben, 
da 68 doc) anzunehmen ift, bag, da: Gofchen von jenen 8 Plagen 
verſchont blieb, aud) dieſe zwei, diefen Landftrich wohl nicht getroffen 
Haben werden. 

Neuntes Gapitel. 
Ders 14. Denn viefes Mal hide ich alle meine Pla 
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2, Denn wenn Du fie nicht ziehen tate, und ו 

fie noch zurück; 

3. Sp wird Die Hand Des Ewigen fein an Dei: 

nem Bich, welches auf Dem Felde ift, an Pferden, 

on Cfeln, an Rameelen, am Rindvieh und am Klein: 

vieh: eine fehr fehwere Veit. | 

A. Der Ewige wird einen WUnterfcbied machen 

zwifchen Dem Biche Der Sifraeliten und dem Vieh Der 

Mizrajim, fo Dag nichts, was Den Kindern Jiſrael's 

gehört, fterben foll. 

5. Der Ewige )66+6 eine Zeit fet: morgen wird 

Der Ewige Diefes im Lande thun. 

6. Der Ewige that Diefes auch Tags darauf; es 

ftarb nämlich alles Vieh Der Mizrajim, vom Vieh 

Der Kinder Jiſrael's aber farb nicht eins. 

7. Baroh fcbicfte zwar bin, und erfuhr, Dag von 

dem Bich Der Kinder Zifrael nicht eins geftorben 

wor. Allein Das Her; Paroh's war Dart, fo Dag er 

Das Volk Dennoch nicht ziehen laffen wollte. 

gen über dein Herz, bamit bu erfähreft, bag mir Nichts 
gleich fey auf Der ganzen Erde. Daß bieje Plage als. bie 
fürchterlichfte von allen zu betrachten fey, darüber geben uns fhon 
Raſchi und der ebriifhe Commentar zu Mendelsſohn Aufſchluß. 68 
bleibt aber noc die Frage übrig, warum, wenn dieſe Plage wirklich 
Die größte war, dann noch die Heuſchrecken und die Finſternißplage 
folgten, da boc) ohmedied bald darauf die entjeheidende Plage der 
Erftgebornen über das Land Fommen jollte. 

Nach unjerer Meinung aber mußten Pharao gegenüber, Wunder 
im Bereiche aller vier Elemente, jo wie im Mineral, Bflanzen- und 
TIhierreiche gejchehen, und fig endlich auch auf den menfchlihen Körper 
und das menschliche Leben erftredfen. Da nun das Maffer im Alter- 
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₪. Der Ewige fprach zu Moſcheh und Aharon: 

nehmt eure beiden Hände voll Rug von Ofen, und 
Mofcheb werfe ihn gen Himmel vor Den Augen 

Paroh's; 

9. So ſoll er zum Staube werden über das ganze 

Land Mizrajim, und am Menſchen, fo wie am Viehe, 
zur Entzündung, aus welcher Blafen bervorbrechen, 

im ganzen Lande Mizrajim. 

10. Sie nahmen Ruf vom Dfen, ftellten fich vor 

Paroh, und Moſcheh warf ihn gen Himmel. Da 

ward er zur Blofenentzindung, bervorbrechend ant 

Menfchen und am 3166. 

11. Die Bilderfehriftiundigen konnten nicht ftehen 

vor Moſcheh, wegen Der Entzündung; Denn Die Ent: 

zundung war an Den Bilderfchriftfundigen und in 

ganz Mizrajim. 

12. Der Ewige ftärfte das Herz Paroh's, fo Dag 

er ihnen fein Gehör gab, wie Der Ewige zu Mo: 

ſcheh geiprochen bat. 

thume 018 die Hauptmaterie betrachtet wurde, fo begannen bie Mun 
der auch mit der Verwandlung bes Waſſers in Blut und mit der 
dadurch Herbeigeführten Fijchjeuche, worauf die Amphibien folgen. 
Alsdann kommt dad Clement der Erde an die Reihe, und aus dem 
Staube entfteht bag Ungeziefer. Es find hierbei die Worte, Gap, 
VIL 17: «Hier ſchlage ich mit diefem Stabe auf die Waffer in dem 
"luffe» und Gap. VII, 12: Meige deinen Stab und fhlage ven 
Staub der Erde», beſonders zu berücfichtigen. Hierauf folgt bie 
Krähenplage; um nämlich die Macht Gottes von der Fleinften Milde 
big zum Vogel in ber Luft darzuthun. Was das Wort Arob (Gap. 
VIIL 17.) anlangt, fo find die Anfichten ber Commentatoren über 
deffen Bebeutung jehr getheilt. Die Einen verftanden barunter 
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13. Der Ewige fprach zu Moſcheh: Stebe früh 

auf, ftelle Dich vor Paro und fage ibm: So hat 

Der Ewige, Der Gott Der brim, gefprochen: Sag 

mein Volk ziehen, und mir Dienen. 

14. Denn Diefes Mal ſchicke ich alle meine Pla⸗ 

gen über dein Herz, über deine Bedienten und über 

Deine Unterthanen: Damit Du erfährſt, Dag mir nichts 

gleich fei auf Der ganzen Erde. 

15. Zwar Bitte ich eben jeßt meine Hand ausge: 

ftrecft, und Dich nebft Deinen Unterthanen mit Der 

Weit gefchlagen, und fo wärft Du vertilgt von Der 

Erde; 

16. Allein ich re Dich darum noch erhalten, 

um Dir meine Macht zu zeigen, uid Damit man mei: 

sten Namen erzähle in Der ganzen + 

17. Unterdrückft Du aber noch ferner meiste Mater: 

thanen, fie nicht reifen zu lafjen; 

18. Sp laffe ich morgen unt Diefe Zeit regnen 

febr fchweren Hagel, Desgleichen in Meizrajim nicht 

qeivefen, von Dem Tage der Entitehung an, bis jetzt. 

«Wölfe», die Anderen «Eivechjen» und wieder Andere ein Gemijh 
aller möglichen TIhiere. Der Analogie der Wurzel nad) wäre wohl | 
letztere Anficht die begründetfte, aud) würde unjere Meinung, Dag 
namlih bur) diefe Plage die Wunderfraft uber alle Thiere Der 
Erde dargethan werben jollte, in berjelben ihre Befräftigung. finden. 
Da 66 aber B. 20 heißt: «Die Erde wurde verdorben burd 
den Arob», fo wären wir wohl geneigt dad Wort «Arob» mit 
«Krähe, Saatfrähe», als ibentijh zu betrachten. Alsdann offenbart 
fich die Macht über Tod und Leben in der Thierwelt; cine fehrecfliche 
Seuche verheert baa Bie der Aegypter, während das ber Kinder 
Sirael verſchont bleibt. Endlich aber gelangen wir zu Der Darftellung 
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‘19. Schicke alfo Bin, laf Dein Bich zufammenhn: 

len, und was Du fonft auf Dem Felde haft. Mlle 

Menſchen und alles Bieh, welches fich auf Dem Felde 

finden und nicht ims Haus gebracht werden wird, 

auf fie wird Der Hagel fallen, und fie werden 

fterben, 

20. Wer nun unter Paroh's Bedienten das Wort 

Des Ewigen fürchtete, flüchtete feine Knechte und 

fein Vieh in Die Häuſer. 

21. Wer fich aber an des Ewigen Wort nicht 

fehrte, Der ließ feine Knechte und fein Bich auf 

Dent Felde. 

22. Der Ewige fprach zu Mopfcheh:? neige Deine 

Hand gen Himmel, fo foll Hagel entftehn: über 

Menfchen, über Vieh, und iiber alles Krautgewächs 

Des Feldes im Lande Mizrajim. 

23. Moſcheh neigte feinen Stab gen Himmel: 

Der Ewige ließ Doniter und Hagel werden! Der Big 

fuhr zur Erde, und fo ließ Der Ewige im ganzen 

Lande Mizrajim Hagel regen. 

der wunderbaren Ginwirfung auf den menſchlichen Körper. Gelbft 
Die Schriftgelehrten werden vom Ausſatz Heimgefucht. 

Nod aber waren 2105 bie zwei allen Menjchen zugänglichen 
Elemente: Waſſer und Erde, 018 bem göttlihen Willen unterworfen 
bezeichnet worden. Da nun aber jagt Gott, daß er aud) feine Kraft 
über Feuer und Luft hervortreten Taffen werde. Was wir aber unter 
bem Worte «euer» verftehen, faßt bie Bibel als «Lichtftoff» auf. 
Der Hagel erfcheint nun und in feinem Geleite, Feuer (Blige), Donner 
und Krachen. Da nun aber Pharao zwar die Kraft Gottes aner- 
fennt, jein verſtocktes Herz jebod) bemungeachtet nicht umgewandelt 
wird, weil er fich vielleicht damit getröftet haben mochte, daß dieſe 
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24. Cs war Hagel, und mitten im Hagel flam: 

mender Bliss: ein febr ſchweres Wetter, Desgleichen 

im Lande Mizrajim nicht gewefen, feitdem 08 zu 

einer Nation geworden. 

25. Der Hagel fchlug im ganzen Lande Mizrajim 

Alles, was auf den Felde war, von Menfchen bis 

Vieh; alles Krautgewächs 069 8 zerſchlus der 

Hagel, nnd jeden Baum zerbrach er. 

26. Nur im Lande Gofchen, allwo Die Kinder 

Iſrael's wohnten, war fein Hagel. 

27. Paroh febickte Bin, ließ Moſcheh und Aharon 

rufen, und fprach zu ihnen: Diefes Mal geitehe ich, 

ich Babe gefündigetz Der Ewige ift Der Gerechte, 

ich aber und mein Volk find Frevler. 

28. Fleht zum Ewigen, Dag es genug Donner 

Gottes und Hagel gewefen fei: fo will ich euch jie: 

Den laffen, und ihr follt nicht länger bleiben. 

29. Moſcheh fprach zu ihm: fobald ich zur Stadt 

001900006, werde ich meine Hände zum Ewigen 

aufbeben; Die Donnerftimmen follen aufbören, und 

Qufterfcheinung ein bloßer Kampf der Elemente geweſen ſeyn fonne, 
fo werden denn nun aud die Elemente «Luft und Feuer» in Wun- 
verthätigfeit gejegt, und jene große Kataſtrophe hervorgerufen, welche, 
wahrſcheinlich als ein Oſtſturm bie Heuſchrecken in's Land brachte, 
und diefelben dann, nachdem er fich in einen Weftfturm umgewandelt, 
wieder and dem. Lande hinwegführte. 

Pharao Blieb aber nod immer verjtodt, ba ward das Licht vor 
jenen Augen zur Finfternig und eine Dreitigige Nacht lag uber 
Aegypten. Im Sande Gofchen aber, bei ben Ziraeliten, blieb es hell. 
Als aber nun alle Diefe Wunder ohne Wirkung auf ‚dad Herz 

Pharao's blieben, ba offenbarte ſich endlich die Macht, Leben und 
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der Hagel nicht mehr fein: Damit Du wiſſeſt, bat 
die Erde des Ewigen fei. 

30. Du aber und Deine Bedienten, weiß ich wohl, 
Daf ihr euch bor Dem ewigen Gott noch nicht 

fürchtet. 

31. 10608 und Gerfte ward zerfchlagen; Denn Die 

Gerfte hatte geſchoßt, nnd Der 10008 Knoten ange: 

ſetzt. 

32. Weizen aber und Dinkel find nicht zerſchla— 

gen worden, Denn fie find fpatreifenD. 

33. Moſcheh ging bon Paro weg zur Stadt 

hinaus, hob feine Hände zum Ewigen anf; Da Bor: 

ten Die Donnerftimmen und Der Hagel anf, und fein 
Regen ftürjte mehr auf die Erde. 

34. Als Waroh fahe, Daf Negen, Hagel und 
Donnerftinmen aufgehört, fuhr er fort zu ſündigen; 

er und feine Bedienten machten fein Herz Batt. 

35. Paroh's Herz ward ftarf; und er lief Die 

Kinder Sifrael nicht ziehen, wie der Civige durch 

| Moſcheh gefprochen Dat. 

Das 10te Eapitel. 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh: Gehe zu Wa: 

rob; Denn ich babe fein Herz verftocft gemacht, und 
Dag Herz feiner Bedienten, damit ich Diefe meine 

Winderzeichen unter ihnen thue; 

Tob über bie Menſchen zu bewirken in der furchtbaren Geshe, 
welche alle Erfigeborenen Aegypten's befiel; ber Muth Pharaos ward 
gebrochen und er mußte die Allmacht Gotted anerkennen. 

2B. Mof. 5 
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2. Und Damit Du erzäblteft vor den Ohren Deines 

Kindes und Deines Enfels, was ich in Mizrajim ver: 

vicbtet, und meine Wunderzeichen, Die ich an ihnen 

gethan habe: und ihr Daraus erfennet, Dag ich Das 

ewige Wefen fet. 

3. Moſcheh und Aharon kamen vor Paroh, und 

fpracben zu ihm: Sp hat der Ewige, Der Gott Der 

Ibrim, gefprochen: wie lange weigerft Du Dich noch, 

vor mir gedemüthigt zu werden? Laß mein Volk 

ziehen, Dag fie mir dienen! 

4. Denn wenn Du mein Volk nicht ziehen lafjeft, 

fo bringe ich morgen Das Gefchlecht Der Heufchref- 

fen in Deine Gränzen. 

5. Es foll den Schein Der Erde bedecken, fo Dag 

ntan Die Erde nicht foll febn fonnen; es foll auch 

Den Ueberreſt Des Geretteten verzehren, Das euch 

von Dem Hagel noch übrig geblieben ift: auch jeden 

Baum verzehren, Der euch auf Dem Felde wächit. 

6. 658 follen auch davon Deine Häufer, Die Hau: 

fer Deiner Rnechbte, und Die Häuſer von ganz Wiis: 

  voll werden: dergleichen Deine Miter nnd?0ןה

Großväter nicht gefehn, feitdem fie auf Erden ge: 

ivefen, bis auf Den heutigen Tag. Er wandte fich 

und ging von Paroh hinaus. 

7. Da fprachen Die Bedienten Paroh's zu ihm: 

wie lange foll uns Diefer noch zum Werderben fein? 

Zaf Die Leute ziehen, Dag fie dem Ewigen, ihrem 

Gotte, dienen! Merkſt Du Denn noch nicht, Dag Weiz: 

rojim zu Grunde gebt? | 
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₪. Man brachte Moſcheh und Aharon zurück, 

und fprach zu ihnen: ziehet hin, dient Dent Ewigen, 

eurem Gotte! Wer find Denn, Die Da ziehen follen? 

9. Moſcheh fprach: mit unferen Zungen und Al—⸗ 

ten wollen wir reifen, mit unferen Söhnen und Töch- 
tern; mit unferm fleinen Vieh und Rindvieh wollen 

wir reifen: Denn wir haben ein Fett Des Ewigen. 

10. Er fprach zu ihnen: fo mag Der Ewige mit 

euch fein, wie ich euch und eure Kinder werde reifen 

laffen. Sebt, ihr habt euch Böfes vorgenommen, 

11. Micht Doch! ihr Miannsleute gehet hin, dient 

Dem Civigen; denn diefes wollt ihr ja nur. Man 
jagte fie hierauf von Paro hinweg. 

Zehntes Gapitel. 
Bera 8. Man brachte den Mofche und Ahron zurüd. 

Mörtlih: Und e8 wurde den Moſche und Ahron zurückgebracht. Die 
paffive Form im Verbum Schubh verbunden mit bem Accu: 
ſativ findet fig auch nod Jeremias Gap. L, 20: «In diefer Zeit, 
jpricht der Ewige, wird gefucht werden die (Accuſ.) Sünde 6 
und die Sünden (Accuſ.) Jehuda's 20.» 1 B. Mof. IV, 18: «Und 
68 wurde geboren Dem Ghanod), Den (anftatt der) $rob. Jeremias 
XXXVIIL, 4: «&8 möge bod) getobtet werben Diefen (anftatt diefer) 
Mann. 

Bers 10. Sehet, ihr Habt 00 Böfes vorgenommen, 
Bera 11. Denn die3 wollt ihr ja nur. 
Unferer Anficht nad deuten beide Berfe darauf hin, bag Pharao 

ihnen gleichſam vorwarf, fie wollten felbft das Unglück auf fit her 
abziehen. Die Worte: «Geht doch blos ihr, Familienväter, um dem 
Gwigen zu dienen», beftätigen bie bereit3 in unferer Vorrede näher 

begründete Anficht, daß im Alterthume nur die Familienbdter den 
Gottesdienft verrichten durften. Der Glaube Ifrael's aber hob zuerft 
das Mancipium der Frauen und unmündigen Zünglinge auf und ftellte 
fie in Bezug zu Gott den Bamilienvätern gleich. 

+ 
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12. Der Ewige fprach zu Moſcheh: neige Deine 

Hand über Das Land Mizrojim bin, um Der Heu: 

ſchrecken willen, damit fie über das Land Mizrajim 

fomnten; fie follen alles 690100008 Der Erde verzeh- 

ren, 1008 Der Hagel übrig gelaffen. 

13. Mofcheh neigte feinen Stab über das Land 

Mizrajim. Der Ewige führte einen Oſtwind über 

Das Sand, Denfelben Tag und die ganze Nacht. Sp 

wie der Morgen ward, fo trug Der Wind Die Het: 

ſchrecke ber. | 
11. &s Fam Die Heuſchrecke über das ganze Land 

Mizrojim, und 1:66 fich in Dem ganzen Bezirk bon 

Mizrajim nieder, in großer Menge. Bor Der Zeit 

äft dergleichen Henfchrecke nicht gewefen, und nach 

Der Zeit wird Eeine folche fein. 

15. Es bedeckte Den Schein der Erde, fo Daf Die 
Erde finfter ward; verzehrte alles Gewächs der Erde, 
and alle Frucht Des Baumes, was Der Hagel zurück: 

gelafjen: es blieb nichts Grünes, an Baum und Feld: 
gewächs, im ganzen Lande Mizrajim. 

16. Paroh eilte hierauf, Moſcheh und Aharon 
rufen zur laſſen, und fprach: ich habe mich an dem 

Civigen, eurem Gotte, ınd an euch vergangen. 

17. Berieibe Doch mein Vergehn nur noch Diefes 

Mal! 160+ zum Ewigen, eurem Gotte, Daf er mir 

Diefen Tod von mir abiwende! 

18. Mofcheb ging von Paroh hinweg, und flebte 

zum Civigen. 

19. Der Ewige ließ Den Wind fich wenden, und 
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einen febr heftigen Weftwind wehn, Der Die Hew 

ſchrecke aufnahm und in die Binfenfee berfenfte. 

Nicht eine einzige Heuſchrecke blieb in Dem ganzen 

Bezirke von Mizrajim. 

20. Der Ewige verftocfte das Herz Maro’ 8, ho 

er ließ nicht Die Kinder Sifrael ziehen. 

21. Der Ewige fprach zu Moſcheh: neige Deine 

Hand gen Himmel, fo foll eine Finfternig über Das 

Sand Mizrejim werden, und Die Finfternig foll an: 

halten. 

22. Moſcheh neigte feine Hand gen Himmel: Da 

ward 9:66 Finfternig im ganzen Lande Mizrajim, 

Drei Tage. 

23. Sie faben Einer Den Andern nicht, und es 

regte fich Niemand von feiner Stelle, Drei Tage 

lang. Allen Kindern Sifrael’s aber ו Licht ie 

ihren Wohnungen. 

24. Paroh lief Mofcheb rufen, ius -- geht 

bin, Dient dem Ewigen! Nur euer Fleines und großes 

Bich bleibe bier, eure Kinder aber können mitreifen. 

25. Mofcheb fprech: Du felbft mußt uns Schlacht: 
und Brendopfer mitgeben, Dag wir fie dem Ewis- 

gen, unferm Gotte, Darbringen. 

26. Und unfer eignes Vieh muß auch mitgehen; 

feine Klaue kaun zurückbleiben: Denn Davon müſſen 

wir nehmen, Dem Cwigen, unferm Gotte, zu dienen. 
Wir willen noch nicht, wie wir Dem Ewigen dienen 

werden, bis wir dahin Eommen, 
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27. Der Ewige verftochte Das Herz Paroh's, fo 

Dag er fie nicht wollte ziehen lafjen. 

28. Paro fprach zu ihm: Gehe hinweg von mir! 

Nimm Dich in Acht, Dag Du mein Angeſicht nicht 

wieder fiebft! Denn fobald Du mein Angeſicht wieder 

fiebft, follft Du fterben. | 
29. Moſcheh fpracb: Du haft recht geredet, ich 

werde Dein Angeſicht nicht wieder fehn. 

Das 11+6 1 

1. Bier fprach Der Ewige in 902010060: noch eine 

Plage will ich auf Paroh und Mizrajin bringen, 

ſodann wird er euch wohl ziehen lofjen; Da er euch 

wird ziehen laffen, wird er euch ſogar völlig von bier 

wegtreiben. / 

2. Sage inzwifchben dem 9101/60, Dag ein Mann 

Eilftes Gapitel. 
Derd 1. Da fprad der Ewige zu Moſche. Aud Raſchi 

48 der -Anficht, bag diefe Prophezeihung dem Mofed in Gegenwart 
Pharao’d gemacht worden feg. Dem widerfprechen aber folgende 
Umftände: 
Erſtens tft in dieſem VBerfe nur im Allgemeinen von einer 

Plage die Rede, aber nicht gerade vom Tode ber Erfigeborenen. 
Zweitens wird (V. 2) erzählt, bag Gott dem Moſes befahl, 

den $jraeliten zu jagen, fie möchten von ben Aegyptern Gold: und 
Silbergeräthe borgen, auch Habe Gott dem Volke die Gunft ber 
Aegypter . zugewandt, was doch wohl nicht in dem Augenblicke ges 
ſchehen Fonnte, wo Pharao felbft hätte Zeuge feyn müffen. 

Deshalb Halten wir dafür, daß biefe drei Verſe 0108 eine ber 
Rüderinnerung gewiomete Unterbrechung in der Erzählung der Schrift 
bilden. Diefelbe theilt uns nämlich mit, wie Pharao zu Moſes ſagt: 
«Nimm big in Acht, du follft ferner nicht mehr mein Angeficht 
fehen», unb wie ihm biefer darauf erwiedert: «Du fprichft wahr, ich 
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von feinem Freunde, und eine Frau von ihrer Freun— 
Dinn Silbergefchirr und golden Gefchirr fordre. 

3. Der Ewige gab auch den Bolfe Gunft in Den 

Augen der Mizrajim; der Mann Mofcheh felbit 
war febr bochgeachtet im Lande Mizrajim, in Den 

Augen Der 51000046 Paroh's und in Den Augen des 
Volkes. 

A. Nun ſetzte Moſcheh hinzu: fo Bot der Ewige 

gefprochen! Wenn es Mitternacht fein wird, zeige 

ich mich Durch Mizrajim. 

5. So foll alles Erftgeborne im Lande Mizrajim 

tterben: von dem Eritgebornen Paroh's, Der auf fei: 

nem Throne ſitzen follte, bis auf Den Erftgebornen 

Der Sclavinn, Die Dinter Der Sanbmiühle fist; fo 

wie alles Erftgeborne Des Vieh's. 

werde dich nicht mehr aufjuchen», denn Gott hatte zuvor dem Mojes 
eröffnet, bag er nody eine Plage über Pharao und über Aegypten 
dringen werde, ber zu Folge $frael nicht nur freigelaffen, ſondern 
fogar mit Gewalt fortgetrieben werden würde. Gott hieß fie aud 
damals Gold- und Silber von den Aegyptern borgen, was nun um fo 
leichter gejchehen fonnte, ba er Moſes ſowohl, wie auch dad ganze Volk 
zuvor bei ben Wegyptern in befondere Gunſt gefegt hatte. Diefe 
Verheigung Gotted finden wir aber aufgezeichnet Gap. IV, 11—23, 
und Gap. Ill, 20—22. Da fährt nun Mofes, wie und die Schrift 
ferner berichtet, in feiner Verkündigung der Worte, welche ber Ewige 
zu ihm gefprochen, alfo weiter fort: 

«Um Mitternacht ziehe ich aus bur Aegypten עתל 
fterben foll jeder Erfigeborene im Lande, bom Erfigebo- 
renen Pharan’®» u. ſ. w. «Dann werden alle biefe, deine 
Knete zu mir fommen, fig vor mir biden und fpreden: 
Ziehe aus nebft bem ganzen 00116. Und er ging von Pharao 
zornentflammt. 
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6. Es wird ein heftiges Gefchrei fein im ganzen 

Rande Mizrajim: dergleichen nie gewefen, dergleichen 
auch nie wieder fein wird. | 

7. Allen Kindern Jiſrael's aber foll fein Hund 

Die Zunge regen: weder gegen einen Mann noch 

gegen Vieh; damit ihr erfennet, Dag Der Ewige einen 
Interfchied macht zwifchen Meizrajim und Jiſrael. 

₪. Spdann werden Diefe Deine Bedienten alle zu 

mir berabfonmen, fich gegen mich biifen, und pre: 

chen: reife du, und Das ganze Volk, das Dir folgt; 
hernach werde ich reifen. Hierauf ging er von „Da 

rob hinweg mit entbronntem Zorn. 

- 0. Der Ewige batte Diefes Dem Moſcheh ſchon 
vorhergeſagt: Paroh wird euch Fein Gehör geben, 

Damit meine Wunder im Lande Mizrajim defto mehr 

werden. 

10. Run batten Moſcheh und Aharon alle Diefe 

Wunder vor Paroh gethan; allein Der Ewige lieh 

Das Herz Des Paroh Dart fein, und er wollte Die 

Kinder Iſrael nicht aus feinem Lande lafjen. 

Das 12te Eapitel. 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh und Aharon. 

im Lande Mizrajim, wie folgt: | 

2, Diefer Monat fei euch der Anfong der Mo: 
note; er foll euch Der erfte fein zu allen — 

des Jahres. 

3. Sagt der ganzen Gemeine Jiſrael's: aur zehn: 
ten Diefes Monats follen fie ficb ausfuchen jeder ein 

Lamm für feine Familie, ein Lamm für jedes Haus. 
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4. 3ft aber Die Haushaltung zu gering, 6 

eines Lammes zu fein, fo foil er und fein nächiter 

Nachbar fich ausfuchen, nach Anzahl Der, Perfonen; 
einen eden nach Verhältniß feines Eſſens follt ihr 

zum Sammie mitzählen. 
5. Cin jähriges Lamm, männlichen Gefchlechts, 

ohne Leibesfehler, müßt ihr haben; ihr könnt 8 

von Schafen oder vom Ziegenvieh nehmen. 

6. Diefes follt ihr in Verwahrung halten, bis 

auf Den vierzehnten Tag Diefes Mouats; alsdaun 

fol Die ganze Verſammlung Der Gemeine Jiſrael's 

68 fchlachten, zwifchen Den beiden Abenden. 

7. Bon Dem Blute folien fie nehmen, und auf Die 

beiden Thürpfoften thun, und auf Die Öberfchwelle: 

on Den Häufern, worin fie fpeifen werden. 

8. Das Fleifch follen fie Diefe Nacht noch efjen: 

am Feuer gebraten, und ungefäuert Brodt Dazu; 

mit bittern Kräutern follen fie es verzehren. 
9. Et aber nicht Davon halb gar, oder in Waf: 

fer gekocht; fondern am ener gebraten, mit Kopf, 

Knieftücken und CingeiveiDen. | 

10. Auch folit ihr Davon nichts übrig laffen bis 

auf morgen; was aber Devon bis morgen übrig bleibt, 

fot ihr im Feuer verbrennen. 

11. Folgendergeſtalt müßt ihr es effen: eure Ven: 

Den gegürtet, eure Schuhe an den Füßen, und euren 

Stock in der Hand; und dann müßt ihr 08 mit Gil: 

fertigkeit eſſen: es ift Das Heberfchreitungsopfer, Dem 

Ewigen zu Ehren. 



7A Das zweite Bud Mofe, Gap. 12. 

12. Sch werde Diefe Macht in Dem Lande Mizra⸗ 

jim umherfahren, und alles Erſtgeborne im Lande 

Mizrajim ſchlagen, vom Menſchen bis zum Vieh; 

und an allen Göttern Mizrajim's will ich Strafge: 

richte üben: ich, Der Ewige! 

13. Das Bint foll euch zum Zeichen dienen, an 
Den Hänfern, worin ihr feid. ch werde Das Blut 

merfen, und über euch binmwegfchreiten; euch fol 
feine Plage zum Berderben treffen, indem ich in 

Dem Lande Mizrojim fchlage. 

14. Diefer Tag foll euch künftig ein Gedächtnif: 

tag fein, und ihr ihn Dem Cwigen als ein Weft 

feiern; bei euren Nachkommen, als ein ewiges Gefeß, 

follt ihr ihn feiern. | 

15. Sieben Tage follt ihr ungefänert Brodt efjen; 

jedoch am erften Tage müßt ihr fehon den Sauerteig 
019 euren Häufern geräumt haben; Denn wer ge: 

fänertes Brodt ift, vom erften Tage an bis zum 

fiebenten, Defjen Perſon foll ons Jiſrael vertilgt 

werden. | 

Zwölftes Gapitel. 
Bera 12. 13. Wir ſehen aus den hier angegebenen Umftänden, 

fo wie aus Gay. II, 21. 22., daß die Sjraeliten mit den Aegyptern 
zufammenwohnten. Wir dürfen deshalb auc keineswegs annchmen, 
daß die ftarfe ijraelitifche Bevölkerung nur im fleinen Bezirk Gofchen 
wohnte, felbft die Hauptitadt Pharao's war damals טסה 
bewohnt. Man vergl. auch die Verje 22. 23. 29—35, aus denen 
wir erfehen, daß in einer Nacht die Befehle in Betreff ber Frei— 
laffung des Volkes von Pharao zu Moſes gelangten und ausgeführt 
wurden, wa3 in einer weiteren Entfernung nicht möglich geweſen 
wäre. 
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16. Am erſten Tage ſoll die Ausrufung der Hei— 

ligkeit geſchehn, und am ſiebenten Tage ſoll bei euch 

eine Ausrufung Der Heiligkeit geſchehn; Feine Kunſt⸗ 

arbeit foll an Demfelben verrichtet werden. Jedoch 

was einer Perſon zur Speife Dient, dieſes allein 

mag für euch zubereitet werden. 

17. Beobachtet wohl Das ungefiuerte Brodt: 

Denn an eben Diefenr Tage babe ich eure Schaaren 

aus Dem Lande Mizrajim geführt; Daher follt ihr 

Diefen Tag beobachten, bei euren Nachkommen, als 

ein ewiges Gefeß. 

18. Sm erften Monat, am vierzehnten Tage Deg 

Monats, des Abends, follt ihr ungefäuertes Brodt 

effen, bis zum ein und zwanzigiten Tage des Abends. 

19. Sieben Tage foll fein Sauerteig in euren 

Hänfern zu finden fein; Denn wer Gefauertes ift, 

Diefelbe Perſon foll ausgerottet werden, aus Der 

Gemeine Jiſrael's: fowohl ein Fremder, als ein 

Eingeborner des Landes. 

20. Nichts Gefäuertes follt ihr eſſen; in allen 

euren Wohnungen follt ihr ungefäuertes Brodt efjen. 

21. Menfcheh berief alle Aelteſten Zifrael’s, fprach 

zu ihnen: bolet oder fanft euch Kleines Vieh für 

eure Familien, und fehlachtet das Neberfchreitungs: 

opfer. 

22. Nehmet dann ein Bündel Yfop, tunft es in 

Das Blut, welches im Becken ift: bringt an Die 

Dberfchwelle, und an Die beiden Pfoften von Dent 
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Blute, Das im Becken ift; ihr aber ſollt Niemand 

aus Dem Haufe gehn bis morgen. 

23. Der Ewige wird umberfohren, Mizrejin zu 

fchlagen; wird Das Blut merfen an Der Sberfchwelle 

und an Den beiden Pfoſten, und wird über Die 

Thüre binwegfchreiten, und Den Werderber nicht 

Ioffen in eure Häuſer Eommen zu fchlagen. 

24. Beobachtet Diefe Sache, zum Gefeß für dich 

und deine Kinder auf ewig. 

25. Wenn ihr nun in das Land kommt, welches 

euch der Ewige hingeben wird, wie er zugeſagt; ſo 

müßt ihr dieſen Gottesdienſt beobachten. 

26. Wenn nun eure Kinder zu euch ſagen: was 

bedeutet euch Diefer Gottesdienft? 

27. Sp fprecbt: es ift ein Meberfchreitungsppfer 

dem Civigen zu Ehren, weil er in Mizrajim über 

Die Häufer Der Kinder Zifrael’s3 hinweggeſchritten, 

da er Mizrajim gefchlagen, und unfre Häufer erret- 

tet Bat, Das Volk machte eine tiefe Verbeugung 

und bückte fich. | 

28. Die Kinder Zifrael gingen Din, und thaten, 

wie Der Ewige Mofcheb und Aharon befoblen;. 

alfo thaten fie. 

29. 658 war Mitternacht, als der Ewige fterben 

ließ alles Erftgeborne im Lande Mizrojin; boy Dem 

Erftgebornen Paroh's, Der auf feinem Throne fien 

follte, bis auf Den Erfigebornen על 

Der in Der Grube eingefperrt ift; fo wie alles Grſt⸗ 

geborne 909 6. 



Das zweite Bud) Moje, Cap. 12. 77 

30. Paroh ftand Des Nachts auf: er felbft, und 

alle feine Bedienten, und ganz Mizrajim; es war 

ein großes Gefchrei in Mizrajim: Denn 08 war Fein 

Hatıs, in welchem Feine Leiche war. 

31. Cr ließ Moſcheh und Aharon des Nachts 

rufen, fprach: Macht euch anf! gebt aus meinem 

Wolfe berans: fowohl ihr als auch Die Kinder 

Sifrael’s; und acht, Dient Dem Ewigen, wie ihr 

gefagt. 

32. Auch euer Eleines und großes Vieh nehmt 

mit, wie ihr gefagtz und reift nur, 60+ mir aber 

auch den Segen. 

Bera 31.32. Aus diejen beiden Verjen geht hervor, das Pharao 
feineswegs das Volk Iſrael freiließ, fondern dafjelbe nur zum. Gottes- 
dienft beurlaubte. Man vergleiche hiermit Gap. V, 3. %., wo fich 
Moſes uber ben Beweggrund zum Gottedienft gegen Pharao fol- 
gendermaaßen äußert: «&r (Gott) fonnte und fonft angreifen mit der 
Peſt oder mit dem Schwerdtev. Pharao aber benft bei fich mit 
jhabenfrofem Herzen, daß ihm dies in feinem Falle Unruhe bereiten 
Fönne, indem Gott entweder bie Kraft nicht habe, ihn zu beftrafen, 
in welhem alle jede Beforgnig an fi ungeredtfertigt erfcheinen 
müffe, ober er beſitze die Kraft, eine ſolche Strafe zu verhängen 
und laffe eine Seuche über die Kinder Iſrael fommen, wo alddann 
die Abjicht, welche dem früheren Befehle, die neugeborenen Knaben 
der Sjraeliten zu ertränfen, zu Grunde lag, ohne fein Zuthun in 
Erfüllung gehen fonnte. Bald aber mußte ihm far werden, bag 
ihm diefe Drohungen nur deshalb geftellt waren, um fein böfes 
Herz zu überliften, denn Gott verhängte jene Plage nur über ihn 
und fen Bolf, nicht aber über Ifrael; da entſchließt er fich endlich, 
die Sfraeliten zum Gotteövienfte ziehen zu laſſen, fann aber doch bie 
Furcht nicht unterdrüden, daß fie ihm entfliehen möchten, Bergl 
Gap. VII, 21—24. Gap. X, 8. 9. und 24. Sn ber Erklärung 
Mofis, bag er nicht im Stande fey, im Voraus eine‘ Mittheilung 
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33. Die Mizrajim brauchten Gewalt gegen das 

olf, fie eilends aus dem Lande zu treiben; Dent 

fie fagten: wir find alle des Todes. 

31. Das Volk nahm alfo feinen Teig, bevor er 

noch ſauer geworden, ihre Backtröge, eingebunden 

in ihren Tiicbern, auf ihre Schultern. | 

35. Die Kinder Sifrael’s aber haben auch gethan, 

wie Moſcheh gefprochen: fie borgten bon Den Wiis: 

rajim Silber: und Goldgefchirr, und Kleider, 

36. Der Ewige gab dem Bolte Gunft in den 
Augen der Mizrajim, fo Dag fie ihnen lichen; alſo 

leerten fie noch Mizrajim aus. 

37. Die Kinder Zifrael’s reiften, von Naamfes 

nach Sukkoth: ungefähr fechsmalhundert tauſend 

Mann zu Fup, ohne Die Kinder. 

38. Es zog auch eine Mienge allerlei Leute mit 

ihnen hinauf, Eleines und großes Vieh, ein ſchwe—⸗ 

rer Zug von Vieh. 

über das Weſen dieſes Gottesdienftes zu machen, bevor er nicht jelbft 
an Ort und Stelle angefommen fey, (Gap. X, 25. 26.), müſſen 
wir nun einen feinen Vorbehalt fur den Ball erfennen, bag Pharao 
fpiter Moſes deshalb bes Betruges bezüchtigen follte, weil er bor 
gegeben, mit dem Volke nur zum Gottesdienſte ziehen zu wollen, und 
dennoch fpäter nicht mehr zurüdgefehrt fey. Denn Moſes hätte 
ihm in folhem Safle immer erwiedern Fünnen: der Gottesdienſt, den 
wir beabfichtigten, war damald noch nicht beftimmt, und fonnte abt 
hunderte lang dauern, ja überhaupt jo lange, als die Menfchheit 
nod) eined Prieſters bedarf. 

650 finden wir denn auch fpäter in der That, bag dad Wolf 
Iſrael ald ewig im Dienfte Gottes begriffen, bezeichnet wird. Wenn 
nun Pharao auch fpiter (Gap. XIL, 31.32.) dem Volke $frael aus- 

eed 
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39. Bon dem Teige, Den fie aus Mizrajim mit: 

genommen, backten fie ungefäuerte Kuchen: Denn er 

war nicht gefäuert; Denn fie wurden aus Mizrajim 

herausgetrieben, und fonnten fich nicht aufhalten, 

fo Dag fie fich auch Feine Zehrung zubereitet. 

no. Es war Die Wohnungszeit Der Kinder Sifrael’s, 

Die fie in Mizrajim gewohnt haben, vierhundert und 

Dreifig Jahr. | 

1. Am Ende des vierhundert und Ddreißigiten 

Sahres, an eben Diefem Tage, war es, wo alle Heere 

Des Ewigen aus dem Lande Mizrajim gingen. 

brudlig nur für Die Dauer des Gottesdienftes Urlaub gewährt, fo 
fonnte für Moſes hierin doch in Feiner Weije eine im Voraus bin 
dende Verpflichtung liegen, denn eine Beftimmung hinfühtlic ber 
Dauer bea Gottesvienftes war ja überhaupt bamald noch gar nicht 
vorhanden. = 

Bera 40. Vierhundert und dreißig Jahre. 
Ders 41. Am Ende bef vierhundert und breigiglten Jahres... 
Bergl. hierzu Gap. VIL, 7: «Und Mofes war agtiig Jahre alt, 

da fie mit Pharao rebeten». Berner Gap. VI, 16: «Die Lebens- 
jahre Levis waren Hundert und fieben und dreißig Jahre». 18: «Die 
Lebensjahre Kehath's waren Hundert und drei und dreißig Jahre.» 
20: «Die Lebensjahre Amram’3 waren hundert fieben und dreißig 
Sahre», und endlih unfere Anmerkung zu 1 B. Moſ. XXVIH, &,, 
wo wir bie vormojaijhe Chronologie na) der wörtlihen Deutung 
ber Schrift geliefert, der zufolge aud) die Talmudiſten vorliegenden 
Bers, von den 430 Wohnjahren Iſrael's in Aegypten, big auf 8 
Zeitalter Abraham’ rebuciren, und jo manche wunderbare Früh- und 
Spätgeburt, wie einerjeit3 bie der Kinder Juda's, und andererjeits 
die Ahron's und Mofis annehmen mußten, DBergleihe auch Abn- 
640 1 5. Moſ. XXXVIIL, 1., wo er fi nicht zurecht finden 
Fann, wie 68 moͤglich geweſen wäre, dag Juda mit Spdtenteln nad 
Aegypten fommen fonnte, ba doch 9106 ein Zeitraum bon 22 Jahren 
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n2. Diefes ift eine Macht, Die der Ewige beob- 
achtet, fie ans dem Lande Mizrajiin zu führen; Die: 
es ift die Nacht, welche Dem Ewigen geweiht fein 
ſoll, eine Beobachtung für alle Kinder Zifrael’s bei 

Die nie רק 

For ber Knechtung Joſephis und der Anfunft Jacob's nad 
Aegypten lag. 

Bevor: wir aber unfere eigene Anficht in biefer Chronologie dem 
Sefer mittheilen, wollen wir ihn auf einen Umftand aufimerfjam 

machen, Den merfwürdiger Weiſe genug alle Bibelerflärer bisher 
außer Acht gelaffen, nämlih Zofeph’3 Dafeyn in Aegypten, 
bevor nod) die anderen Brüder mit Jacob einmanberten; 
die Schrift Hingegen hebt biejen Umftand mehrere Dal hervor: fiehe 

1 B. Mof. XLVL 19. 20. 27. «Dazu die Kinder Joſeph's, 
die ihm in Aegypten geboren wurden, zwei Seelen; aller 
Mitglieder bea Hauſes Jacob alfo, bas nad Aegypten fam, 

waren's Siebzig, (nimlid 66, Joſeph mit feinen zwei Kindern und 
Jacob ſelbſt). 2 B. Mof. L 5. «Aller Seelen, bie bon Jacob 
abftammten, waren 68 Siebzig, denn Joſeph war bereits in 
Aegypten, wie aud überall 70 Perſonen gerechnet werden, bie 
nad Aegypten einwanderten. Scheint ung anfänglich hierdurch blog 
ein Zeitraum bon 22 Jahren gewonnen zu jeyn, indent, wie allge- 

mein bisher angenommen wurde, bie Rnedtung Joſeph's nur mit 

fo vielen Jahren der Einwanderung boranging, jo mufjen wir ben 
Sefer. nod auf einige Umftände zurückführen, bie das Irrthümliche 

in ber Auffaffung jener Rechnung vollend's aufhellen werden. 
1) Eſau heirathete in feinem Often Jahre (1 8. Mof. XXVI, 

3%.); e8 wire demnach nicht gut möglich, bag Icbb bis zu ſeinem 
80-ften Lebensjahre unverehelicht geblieben ſeyn ſollte. 2) Vergl. 
Gap. XXVIL 46. Gap. XXVIII, 1. 6—-9., wo zu erſehen iſt, daß 

Eſau erft nach ber Abreife Jacob's erfährt, bag feine Eltern mit 
feinen erften Frauen unzufrieden ſeyen, wozu et doch wohl oft Ge 

legenheit gehabt haben würde, wenn jene Entfernung 8 erſt 
38 Jahre nach ſeiner Heirath ſtattgefunden hätte. 3) ſaac hat in 
feinem” 50/8768 Jahre, ja fogar Abraham Hatte viel bot feinem 
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43. Der Ewige fprach zu Mofcheh und Aharon: 

Diefes ift Das Gefe des Verſchonungsopfers: ein 
jeder Fremde foll nicht davon efjen. 

nn, Eines jeden Mannes SElaven aber, den er 

für Geld gefauft, Den follit Du befchneiden: alsdann 

Fann er Davon efjen. 

- 75/80 Sebengjahre geheirathet, da bereit3 in Gharan die Unfrucht- 
barfeit Sara's fit deelarirte (Gap. XL, 30.), und blos Jacob ſollte 
bis zum 80-ften mit der Che gewartet haben? 4) Das ganze jw 
genblihe Benehmen Jacob’ in feiner Liebe zu Rabel und ben 
Dienftjahren bei Saban, beweijen wohl nicht minder, bag er damals 
nicht an Die Achtzig alt war, was bod jelbft bei ben Patriarchen 
jon alé vorgerüdtes Alter betrachtet wurde, da Abraham bei hum 
dert Jahren jhon ganz abgelebt zu jeyn glaubte. 5) Dag wiederum 
die Reiſe nah Padan-Aram nicht lange währte, ift ſchon daraus zu 
erjehen, bag Saban ihn bei ber Riidreife in fieben Tagen beim 
Berge Gilead einholte. 

Auf diefe Data geftüßt, wollten wir nun. annehmen, daß Jacob 
nad) Padan- Aram in feinem 40-ften Jahre wanderte, in jeinem 
60-ften zurückkehrte, Joſeph in feinem 7i-ften verlor, worauf denn 
alle Vorfälle und Geburten fi im Zeitraum von 60 Jahren, ba 
Jacob erft im 130-ften nad Aegypten fam, ſich leicht zutragen 
fonnten; zu biefem Zwecke aber mußte ein größerer Zeitraum 
zwijchen PBharaos Traume und bem Beginne der Hungerjahre an 
genommen werben, da Joſeph bei ber Traumdeutung blos 30 Jahre 
zählte. 

Wenn wir nun die Einwanderung ber Kinder Sfrael in Aegyp- 
ten mit Joſeph beginnen, fo hätten wir Demna einen Zuwachs von 
60 Jahren. Rechnen wir alsdann hinzu 133 Lebensjahre des Kehath, 
137 906 Mmram und 80 für Mofes, fo befommen wir 440, wo⸗— 
von wir 10 Jahre für Kehath und Amram, 018 vor der Einwan— 
derung bed Grfteren in Aegypten, und nach der Geburt de Segteren, 
wie aud) nach der Geburt Mofis, zurücbleiben müßten, Demzufolge 
fönnte nun bie Angabe ber vorliegenden Berfe im buchſtaͤblichen 

28. Mof. 6 
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AUS. Ein gedußdeter Fremdling und ein Tagelöh— 
ner foll nicht davon efjen. 

46. Es mu in Demfelben Haufe verzehrt wer: 

den; לג follit von Dem Fleifche nichts aus Dem 

Haufe Dinaustragen, auch feinen Knochen daran 

zerbrechen. 

Sinne genommen werden, dag nämlid die Kinder $jracl in Aegyp- 
ten wirflih 430 Jahre, feit Joſeph's Rnedtung, daſelbſt wohnten. 

Hiergegen jprechen aber zwei Verſe inbirecter Weiſe. 1) Joſeph 
in ber Deutung des Traumes verfündet baldige Erfüllung des- 

felben (1 8. Mof. XLI, 32.), und ba wir feine directen Beweije 
für bie mobolirende Deutung biefer baldigen Erfüllung aufzu- 
weifen haben, fo müſſen wir zugeben, daß ber Sdrift nad) Fein 
Zwiſchenraum von 38 Jahren dabei flattfand. 2) Wird die Mutter 
Mofis, 40009060, 018 Tochter 00918 angeführt (2 8. Mof. IL, 1; 
Gap, VI, 20; 4 8, Mof. XXVI, 59.), wonach nothwendiger Weiſe 
entweder mit ben Thalmubiften anerfannt werden müßte, bag bie 
Knechtung Iſrael's in Aegypten blos 210 Jahre dauerte, oder, bag 
die Worte: «Tochter, Sohm, fi) aud auf Enfel und Urenfei bezie- 
Pen, wie Dies wohl oft in ber Schrift vorfümmt. Sind wir aber 
genöthigt, zu diefer Hypothefe unjere Zuflucht zu nehmen, jo fallen 
von felbft alle anderen Fragen weg, und vorliegende Berje hätten. 
jomit weiter feine Schwierigfeit ber Erflärung Dargubieten, 

4008 bie ungeheure SBervielfaltigqung 006 Volkes in der furgen 
Zeit von 210 Jahren anbetrifft, jo haben bie Ihalmupiften bereits 
felbige unter bie Wunder gezählt; wenn wir aber den Umftand be 
ridfidtigen, bag alle Knechte jeit Abraham, ber in feinen erjten 
Manderungsjahren bereité deren 318 bejaß, immer wie Die eigenen 
Kinder bejehnitten zu werden pflegten, jo wird 68 einem eben ein- 
leuchten, daß mit ben 70 Kindern wohl einige Hundert Knechte und 
Eingeborene in Aegypten mit einwanderten, und bei ver allgemeinen. 
Rnedtung mit den ehemaligen Herren und Oberen fi vermijhten. 
Um jo viel mehr aber wird und dann die Vervielfältigung 066 6 
in Aegypten erflärlich, wenn wir dem Budftaben der Schrift gemäß, 
#30 Wohnjahre bafelbft für das Wolf annehmen, 
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#7. Die ganze Gemeine Zifrael’s follen das Be: 
fach machen. 

AS. Wenn ein Fremder bei Dir wohnt, und will 

den Ewigen das Peſach feiern, fo miifjen alle 

Mannfen in feinem Haufe befchnitten werden: alg: 

Dann mag er hinzutreten, Das Wefach zu halten, und 

jo aut fein als ein Cingeborner Des Landes; jeder 

Vnbefchnittne aber foll nicht Davon effen. 

49. Eben Diefelbe Lehre foll fein für Den Ein: 

gebornen, und für Den Fremden, Der unter euch 

wohnt. 

50. Die Rinder Zifrael’s thaten’s; fo wie Der Givi: 

ge Dem Moſcheh und Aharon befohlen, thaten fie. 

51. An Demfelben Tage noch führte der Ewige 

Die Kinder Jiſrael's aus Dem Lande Mizrajim, im 

ganzen Heerzügen. 

Das 13te Capitel. 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh, , wie folgt: 

2. Heilige mir alles Erftgeborne! Die Deffnung des 
Mutterleibes bei den Kindern Sifrael’s, fowohl bei 

Menfchen als bei Vieh; es ift mein. 

3. Mofcheh fprach zu Dem Volke: Gedenkt diefen 

Tag, Da ihr aus Mizrajim gegangen, aus Dem Sfla: 

venhaufe: Denn mit Der Stärke Der Hand Dat euch 

Der Ewige von bier weggeführt; es foll auch nicht 

Gefäuertes qeqefjen werden. 

4. Heute geht ihr heraus im Aehrenmonat. 
5 Wenn Dich nun Der Ewige bringen wird in 

Das Land Des Volkes Kenaan’s, Chitthi, Emori, 
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Shivvi und Jebuffi, welches er deinen Voreltern gw 
geſchworen Dir hinzugeben: ein Land, wo Milch und 

Honig fließt; fo follit Du Diefen Gottesdienft halten 

in Diefem Monat. 

6. Sieben Tage follft Du ungefäuertes Brodt 

effen, und am fiebenten Tage foll ein Fett Dem Givi: 

gen zu Ehren fein. | 

7. Ungefänertes Brodt ſoll gegefjen werden Die 

ganzen fieben Tage; und fein gefäuert Brodt gefehn 

werden, auch fein Sauerteig gefehn werden in allen 

Deinen Gränzen. 

8. Zu Deinem Sohne follit du alsdann fagen: Die: 

jes gefcbieht wegen Defjen, welches der Ewige mir. 

gethean, als ich aus Mizrajim ging. 

9. Diefes foll Dir zum Merkzeichen auf Deiner 

Hand dienen, und zum Denficttel zwifchen deinen 

Mugen: Damit Die Lehre Des Ewigen in eurem 

Munde bleibe, Dag Dich Der Ewige mit ftarfer Hand 

ans Mizrajim geführt. 
10. Benbachte alfo Diefe Verordnung zu ihrer 

Zeit, von Zahr zu 300% | 
11. Wenn Dich mun Der Ewige bringen wird in 

Das Land Kenaan's, welches er Dir und Deinen Bor: 

eltern zugeſchworen, und Dir Dingeben wird; 

12. Sp follit Du alles, was zuerft aus Mutter: 

leibe fommt, Dem Ewigen binftellen; nämlich alles 

Männliche, das von deinem Bich juerft geworfen 
worden, foll Dem Ewigen geweiht fein. 

13. Alles Erftgeborne vom Eſel follit Du mit 
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einem Samme loskaufen. Kaufſt Du es aber nicht 
Ios, fo mußt Du ihm Den Nacken zerbrechen; und 

alles Crftqeborne von Menfchen unter deinen Kin: 

Dern follit Du loskaufen. 

14. Wenn Dich nun einft Dein Sohn fragen dnd: 

was bedeutet 210/05? fo fprich zu ihm: Mit ftavfer 

Hand bat uns der Ewige von Mizrajim aus Deng 

Sklavenhauſe herausgeführt. | | 

15. Da Paroh fich jo fehr widerfeßte uns ziehen 

zu laffen, fo erfchlug Der Ewige alles Crftqeborne 

im Lande Mizrajim, bom Eritgebornen des Wren: 

fchen bis auf Das Erfigeborne des Biches. Darum 

feblachte ich, dem Civigen zu Ehren, alles Männ- 

liche, Das zuerft aus Mutterleibe gefommenz; und 

alles Crftqeborne meiner Kinder Faufe ich 6. 

16. Diefes foll Dir zum Meerkzeichen auf deiner 

Hand, und zur Stirnbinde zwifchen deinen Augen 

dienen, Dag uns Der Ewige mit ftarfer Hand ang 

Mizrajim geführt hat. 

17. Als nun Baroh Das Volk zichen 116%, führte 

fie Gott nicht Den Weg Durch Das Land Peliſchthim, 

weil 08 fehr nahe ift; Denn Gott fagte zum voraus: 

Dreizehntes Gapitel. 
Vers 16. Totaphoth. Die Gommentatoren haben dieſes Wort 

auf verſchiedene Weife zu erklären verfucht. Unſerer Anficht nach ift 
daffelbe analog mit tdttoviren. Der eigentliche Sinn dieſes Verſes 
würde demzufolge, ber zeitherigen Auffaffung entgegen; fo heißen: 
Und diefes Andenken fey bei bir anftatt des Zeichens auf 
Der Hand, ftatt Der Tättovirung zwifchen den Augen u, fim. 
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das Volk möchte ſich bedenken, wenn ſie Krieg vor 

ſich ſehen, und nach Mizrajim zurückgehen. 

18. Gott ließ alſo das Volk einen Umweg ziehen, 
den Weg durch die Wüſte zur Binſenſee; und die 

Kinder Jiſrael's gingen gewaffnet aus dem Lande 

Mizrajim hinauf. 

19. Moſcheh nahm auch Die Gebeine Joſeph's 

mit fich; Denn Diefer hatte Die Kinder Sifrael’s be: 

fchiworen, fprach nämlich: Gott wird euch wieder 

bedenken, jo follt ihr meine Gebeine von bier mit 

binaufnehmen. 

20. Sie zogen aus von Suffoth, lagerten fich zu 

Etham, am Anfonge der Wüſte: 

21. Der Ewige gebend vor ihnen her, Des Tags 

in einer Wolfenfänle, fie Den rechten Weg zu führen, 

und des Nachts in einer Feuerfäule, ihnen zu lench- 

ten; damit fie Tag und Macht fortgeben Eonnten. 

Bers 18. Ghamuschim (bewaffnet). Man beachtete zeither nicht, 
warum dad Wort ald identiſch mit «gerüftet» zu betrachten fey; ziehen 
wir indeß hier die Archäologie zu Nathe, indem wir bie Rüftung 
der Alten einer näheren Betrachtung unterwerfen, jo jehen wit, 
daß diefelbe aus fünf Waffenftüden beitand. Die Tradition ehrt 
und baffelbe, nur finden wir, daß dort bie Thora, die Mijchna, 
die Gemara, die Agada und die Kabbala 018 biefe fünf Waffen- 
ftüde bezeichnet werden. 

Bera 19.. Und Mofe3 nahm die Gebeine Joſeph's mit 
fig. Wir haben bereits Gap. 1 und 2 gefehen, welche geiftige Ber 
wandtſchaft fig uns in den edlen Charakteren beider Männer offen- 
bart. Darin aber, bag Mofes die Gebeine Joſeph's mit aus Aegyp⸗ 
ten führte, ift wohl flar angedeutet, daß die Wirkſamkeit auch des 
einzelnen Menfhenlebena über das Grab hinausreishe. 
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22. Er lieh des Tags Die Wolkenfänle, und 6 

Nachts Die Kenerfänle bor dem Bolfe nicht fehlen. 

Das Ate Cayitel. 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh, wie folgt: 

2, Sage den Kindern Zifrael's, Dag fie umkehren, 

und fich vor Pi: Hachiroth lagern, zwifchen Migdol 

und dem Meere vor Baal-Zephon; gegenüber ihm, 

am Meere follt ihr euch lagern. 

3 Sp wird Paroh von Den Kindern Jiſrael's 

Denken, fie feien verirrt im Lande, Baal:Zephon 

habe Die Wüſte um fie Der verfperrt. 

A. Sch werde das Herz Paroh's ftarf machen, 

Daf er fie verfolge; werde noch Ehre haben הוו 

Waroh und an feinen ganzen 456696, und Die 9020: 

rojim follen erfennen, Dog ich Der Ewige bin. Sie 

thaten alfo. 

5. Ms nun dem König bon Mizrajiı berichtet 

ward, Dap das Volk die Flucht nehme; da ward 

Die Gefinnung Paroh's und feiner Bedienten gegen 

Das Bolf verändert, und fie fprachen: warum haben 
wir Das qetban, Dag wir Die Zifrael haben ziehen 

laſſen, uns nicht mehr zu dienen? 
6. Er lieh feinen Wagen anfpannen, und fein 

Volk nahm er mit fich. 

Vierzehntes Gapitel. 
Ders 5. 68 wurde Dem Könige Aegypten's berichtet, 

dag dad Wolf entflohen fey. Wir finden in diefem Verſe eine 
Beftätigung beffen, was wir bereits Gap. XII, 31. gefehen, daß 
nämlih Pharao bag Volk Zfrael nur zum Gotteödienft beurlaubt 
Hatte, 
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7. Er nahm fechshundert auserlefene Kriegswagen 

und alles Gefpann aus Mizrajim, und Die Haupt: 

leute über ihnen. 

8. Der Ewige machte das Herz Paroh’s, Königs 

von Mizrajim, fo ftarf, Daf er die Kinder Jiſrael's 

verfolgte; Die Kinder Jiſrael's aber zogen mit auf: 

gehobner Hand. 

9. Die Mizrajim fetsten ihnen nach, und erreich- 

ten fie gelagert am Meere: alle Pferde, alles Kriegs: 

gefponn Paroh's, feine Neiterei, und feine Menn- 

fchaft zu Fuße; bis PWirHachiroth vor Baal-Zephon. 

10. Als Baro fichb näherte, hoben die Kinder 

Zifrael's ihre Augen auf: Da war gan Mizrajim 

hinter. ihnen herziehend. Sie fürchteten ſich unge 

mein, und Die Kinder Sifrael’s fchrieen zu Dent 

Ewigen. | 
11. Zu 90200000 aber fprachen fie: Iſt es. aus 

Mangel Der Gräber, Daf etwa Feine in Mizrajim 

find, Darum Du uns mitgenommen, in Der Wüſte zu 

fterben? Warum haft Du uns das gethan, uns aus 

Mizrejim beranszuführen? | 

12. Iſt es nicht eben Diefes, Das wir Dir in Weis: 

zojim gefagt haben? nämlich: laf von uns ab, wir 

Ders 12. Haft du uns etwa deswegen, weil in Aegyp- 
ten feine Gräber waren, hinweggeführt, Damit wir in Der 

Wüſte fterben. Wir fehen hier den Unglauben des Bolfs, gegeniiber 

der. Durch Mofes auögefprochenen göttlichen Berheigung, von Neuem 
‚auftauchen. Cie glaubten nämlich. an Gott, während fich, im. völli- 
gen Widerjpruche mit dieſem Glauben; in ihrem Innern, Zweifel an 
dem, durch Moſes offenbarten, göttlichen Willen regten. 
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wollen den Mizrajim Dienen; Denn es ift beffer für 

uns, den Mizrajim zu Diener, als Daf wir in der 

Bitte umkommen. 

13. Moſcheh fprach zum Wolke: fürchtet euch 

nicht! fteht ruhig, und fehet Die Hülfe des Ewigen, 

Die er euch Bente erzeigen wird; Denn wie ihr Die 

Mizrajim Bente gefehn, fo follt ihr fle niemals wie: 

Der fehn. | 

14. Der Ewige wird für euch fireiten, ihr aber 

ſollet ftille fein. 

15. Der Ewige fprach zu Moſcheh: warum flebeft 

Du noch zu mir? Sage Den Rindern Zifraels, Dag 

fie aufbrechen. 

16. Du aber Bebe deinen Stab auf, neige Deine 

Hand über das Meer, und theile 68 von einander: 

fo follen die Kinder Zifrael mitten im Meere auf 

trocknem Boden gehn. 

17. Sch hingegen, ich mache das Herz der Miz 
rojim ſtark, Daf fie Dinter ihnen Pineingehn; fo 

werde ich noch Ehre Haben Durch Paroh und Durch 

fein ganzes Heer, Durch feine Wagen und Durch feine 

Reiterei. 

18. Die Mizrajim ſollen erkennen, daß ich der 

Ewige bin: da ich Ehre haben werde durch Paroh, 

durch ſeine Wagen und durch ſeine Reiterei. 

| Vers 15. Was rufft du zu mir. Alfo war Mofes im ₪ 
bet begriffen, nachdem er dem Wolfe Hoffnung auf Errettung ge⸗ 

* 6 
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19. Der Engel Gottes, der vor Dem Lager der 
Sifrael bergegangen, zog ab, und ging Dinter ihnen 

ber; Die Wolkenfäule, Die bor ihnen war, jog ab, 
und ftellte fich Dinter ihnen, 

20. Und fam alfo zwifchen Das Lager Der Miz 
rajim und Das Lager Der Zifrael. Hier war Wolke 

und Finfternip, und Da erleuchtete es Die Nacht. Es 

fom aber ein Lager nicht zum andern Die ganze Macht. 

21. Moſcheh ſtreckte feine Hand aus über Das 

Meer; Der Ewige trieb das Meer zurück Durch 

einen heftigen Dftwind die ganze Macht, niacbte aus 
Dem Meere feiten Boden und das Waller wurde 

zertheilt. 

macht hatte. Er in feinem unendlichen Vertrauen auf Gott erwartete 
wohl ein Mittel zur Nettung; indem ein natürlicher Kampf mit 
der ganzen fricgégeubten Armee Paro's faft unmöglid war; 
ein ſolches, großes, gewaltigee Wunder aber hatte er wahr 
ſcheinlich felbft nicht erwartet; bas Großartige deffelben war fo 
überrafchend und überzeugend, bag das Wolf ſah — und glaubte 
an Gott und an Moſche. Was bag Wunder felbft anbetrifft, fo 
it 08 in der Mifchna unter den zehn Zugaben zur Schöpfung 
aufgezählt. Bergleige Abhoth Gap. V ben Commentar des Mai- 
monided über ben 90080016 und den Gedanken cerjhaffen in ber 
Abendämmerung.» Wir haben bei einer andern Gelegenheit hierüber 
die Anfichten unferer Theologen zufammengefteflt , um bie fid) darauf 
beziehenden Ctellen ber heiligen Schrift in Harmonie bringen zu 
können; dies jet Hier zu thun würde und gu weit führen und die 
Grenzen eines Schulbuches überfereiten laſſen. Wir wollen blog 
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22. Die Kinder Zifrael gingen mitten im Meere 

auf trofnem Boden; und Das Waſſer Diente ihnen 

zur Mauer zu ihrer Nechten und zu ihrer Linken. 

23. Die Mizrojim verfolgten fie, und kamen ihnen 

nach, alle Pferde Paroh's, feine Wagen, ımd feine 

NHeiterei, mitten in Das Meer hinein. 

in furgen Worten den neueren und älteren philojophirenden Geiftern 
darauf Hindeuten, daß bie Flaren Worte der 65008] gat Feiner am 
berweitigen Deutung fich unterwerfen laſſen, denn es Heißt augbrid: 
lich «und dad Waſſer war wie eine Mauer zu ihrer Nechten und 
zu ihrer Linfen», XIV, 22. «Sliegendes ftand aufrecht, wie bie 
Wand, der Abgrund ward feft mitten im Meere. XV, 8. «Der 
Ewige trieb bag Meer durch einen heftigen Ofhvind die ganze 6 

machte aus dem Meere feften Boden, und 008 Wafler wurde zer 

„En „| ae cre 

r 
14 

teilt». XIV, 21. G8 ift in Bezug auf den Ort bea Uebergangeg 
ber Kinder Iſrael über das rothe Meer, jo wie aud über ihren anfäng- 
lichen Verſammlungs- und Abmarfihpunft in Cgypten bereit? von ben 
berühmteften Reifenden gefehrieben worden; nicht alfein unfere eigenen 
Gelehrten 948 zum Goon R. Elias, fondern ang die Gelehrten ane 

| derer Bolfer Haben Geographieen und Landfarten der Züge Iſrael's 
geliefert; wir Hoffen noch die Gelegenheit einft zu haben, ausführliches 

| hierüber zu liefern, müffen und aber für jet begnügen, blos auf bag 
neulih in Serufalem erfhienene Werfe über Paläftina’8 Geographie, 

> betitelt ,ץראה תואובה von Sof. Schwarz, gu venveifen, wo bie 
Wißbegierde viele Vorſtudien finden wird, 

% 
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2n. Es war in Der Morgenwache, als der Ewige 

auf das Lager der Mizrajim einen Blick warf, durch 

Die Feuer: und Wolkenfäule, und Das Lager Der 

Mizrajim in Verwirrung brachte. 

25. Er lief Die Näder fich von Den Wagen ab: 

fondern, und führte fie mit befchwertem Zuge. Da 

fogte ein Mizri zum andern: ich will fliehen bor 

Sifrael, Denn Der Ewige ftreitet für fie mit Mizrajim. 

26. Der Ewige fprach zu Moſcheh: neige Deine 

Hand über Das Meer, fo foll das Rafer zurück: 

kehren über Meizrajim, über fein Kriegsgefpann und 

fiber feine Reiterei. 

27. Moſcheh neigte feine Hand über das Meer, 

Da fain Das Meer gegen Morgen zurück, zu feiner 

vorigen Gewalt, Die Mizrajim aber flohen ihm ent: 

gegen; der Ewige ftürzte fie Bin mitten int Meere. 

28. Juden nun das Wafler wieder zurückkam, 
bedeckte er Das Kriegsgefpann und Die Neiterei aus 

Dem ganzen Heere Paroh's, Die ihnen in das Meer 

nachgegangen find; nicht Einer bon ihnen blieb 

übrig. | 

29. Die Kinder Zifrael’s gingen mitten im Meere 

auf trocknem Boden, und Das Waſſer Diente ihnen 

zur Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. 

30. An Demfelben Tage errettete Der Civige Das | 

Volk Zifrael von Der Hand Der Mizrajim. Zifrael 

fab Mizrajim todt am fer Des Meeres. 
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31. Als nun Sifrael Die große Macht fahen, 

‚welche der Ewige an Mizrajim ausgeübt; da fürch: 

tete Das Bolf den Emwigen, glaubte auch an den 

Ewigen, und an feinen Diener Moſcheh. 

Das lste Eapitel. 

1. Damals fangen Moſcheh und die Kinder 

Jiſrael's Diefen Gefang, Dem Ewigen zu Ehren, 

und fprachen: Sch finge Dem Civigen, Der hoch er: 

haben fich zeigt! Fog und feinen Neiter ftürzt' er 

ins Meer. 

2. Mein Sieg, mein Saitenfpiel ift Schovah. Er 

war mir Errettung! Der ift mein Gott! Ihn will ich 
riibmen; meines Waters Gott, ihn will ich erheben. 

3. Der Ewige ift Herr Des Krieges, ewiges We: 

fen fein Name. 

a. SKriegsgefpann Paroh's und Heeresmacht 

> Bers 31. Und fie glaubten an Den Ewigen und an Mo— 
fea, feinen Rnedt. Man vergl. unfere Vorrede Abth. IL über 
Die zwei Nuancen des bei ben Sfraeliten vorfommenben Unglaubeng, 
deren Befeitigung fig die heilige Schrift zur Aufgabe. mat. 

68 handelt fi hier nämlich erften3, um den in Sfrael verbrei- 
teten Zweifel an der Allmacht Gottes, und dann um den Zweifel an 
dem göttlichen Berufe Mofis. Bergl. Gap. IV, 1., Gap. UL, 13,, 
Gap. V, 2., Cap. XIV, 11— 14. An diefem Orte fagt nun 
die Schrift, daß baa Volk nad den großen Wundern am rothen 
Meere nicht nur an den Gwigen, fondern aud) an Die Sendung 
Moſis geglaubt. Vergl. au) Gap. 16, wo die Annahme jened bop: 
pelten Unglaubens, das ganze Gapitel verftändlich macht. 

Fünfzehntes Gapitel, 
Ders 2. Simrath- 30. Statt Simrathi- Ja. Das erfte 

i wird nämlich bur das barauf folgende [ 
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fehleudert er ins Meer. Der Ausbund feiner 

Kriegspbern verfanfen in Der Binfenfee. _ 

5. Abgrund 00060066 fie; fie fanfen in Tiefen, wie 

Stein. 

6. Deine 9160006, ₪ Ciwiger! verberrlicht Durch 

Macht; Deine Nechte, o Ewiger! zerfchmettert Den 

Feind. 

7. Birch Deine grofe Majeftät zermalmit Du 

Deine Widerfacher. Du laffeft ihn aus, Den bremmen- 

Den Zorn; er verzehrt fie wie Stoppeln. 

₪. Bom Hauch deiner 92016 thürmten fich Wafer 

empor! Fließendes ftand aufrecht, wie Die Wand; 

Der Abgrund ward fefte mitten im Meere. 

9. Der Feind fprach: ich verfolge, Bole 6, 6 

Beute aus; mein Muth foll ihrer voll fein! ich ziehe 

mein Schwerdt aus, meine Hand vertilgt fie. 

10. Du bliefeft mit Deinem Hauche, 008 ;Meer 

bedeckte fie. Sie janfen wie Blei, in ftrömendes 

Gewäſſer. 

11. Wer iſt unter den Mächten, o Ewiger! wie 
Du? Wer ift verherrlicht mit Heiligkeit, ‚wie Du? 

Furchtbar im Lobe, Wunderthäter! 

12. Du neigteft Deine Nechte bin, Die Erde ver: 

fchlang fie. | 

13. Nun führft Du mit Deiner Gnade 0160699 

Bera 13. Du leiteft es mit deiner Macht zur Wohnung 
deiner Herrlichfeit. Wir find nicht der Meinung, daß dieſer 
Bers, wie aud die nächftfolgenden im prophetiſchen Sinne gejprohen 
jey, fonbern fich al3 auf ein bereits erfolgtes Faetum, auf eine wirkliche 
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Das Du befreiet! Du leiteft es mit Deiner Macht zu 

Deiner heiligen Wohnung. 
14. Völker Boren es, fie beben. Angftweh ergreift 

die Einwohner Welefcheth. | 

418. Wlößlich erfchrechen die Stammberren Edom's, 

Die Fürften Moab's. Zittern ergreift fie, 08 jagen 

alle Bewohner Kenaan's. 

16. Angit und Furcht wird über fie fallen! Durch 

Deines Armes Größe erftarren fie, wie Stein, 8 

Dein 9300] Hindurchzieht, Ewiger! bis Diefes Bolf 
bindurchzieht, Das Du erwarbft! 

17. Du bringft fie bin, pflanzeft fie ein, in Dein 

Erbgebirge, an jenen 216, Den Du zur Wohnung Dir, 

Ewiger! eingerichtet, in Das Heiligthum, o Herr! 

Das Deine Hände bereitet. 

18. Der Ewige wird immer ımd ewig regieren! 

19. Diefes gefcbab, als Paroh's Pferde mit 

Kriegsgefpann und Neiterei in's Meer Dineingingen; 

Der Ewige aber Die Wafler Des Meeres über fie ju: 

rückkommen ließ, und Die Kinder Zifrael im Meer 

anf trocfnem Boden gingen. 

20. Zu gleicher Zeit nahm Mirjam, die Prophe⸗ 

| Ihatfache beziehe, wie wir auch aus $ofua 11, 10, und 1 Bud 
Samuelis IV, 8, erfehen, bag wirklich alle Völker zwifchen Aegyp⸗ 

tem und Paläftina bei der Nachricht von der Wunderthätigkeit Gottes 
ſehr —— Da nun aber Moſes, wie aud) ganz Iſrael wohl wußten,- 

8 
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tinn, Aharon's Schwefter, die Pauke in ihre Hand, 
und alle Weiber gingen hinter ihr her mit Pauken 

und Tanz. 
21. Mirjam fang jenen entgegen: finget Dem 

Ewigen, der hoch erhaben fich zeige! Rog tind Nei: 
ter ftiirste er in’s Meer. 

22. Mofcheb lief Die Zifraeliten von Der Binfenfee 
aufbrechen und fie zogen in die Wüſte Shur. Sie 
gingen Drei Tage in der Wüſte und fanden Fein 
Waſſer. ₪ 

23. Sie famen nah Marah, Fonhten aber Die 

Majer zu Marah nicht trinken; Denn fie waren bitter; 
daher Hat man auch den Ort Marah geitannt. 

21. Das Volk murrte wider Mofcheb, und fprach: 

was follen wir trinfen? 

25. Moſcheh betete zum Ewigen. Der Ewige 

lehrte ihn ein Holz Fennen; diefes warf er in’s Waſſer, 

fo würden Die FBaffer fig. Hier gab Gott Der 

Nation Gefek und Hegel, und bier ftellte er fie auf 
Die Probe. 

26. Er fprach nämlich: wirft Du der Stimme des 
Ewigen, deines Gottes, folgen, und thun, was in 

daß fie nach Paldftina zogen, fo liegt durchaus nichts Befremdendes 
darin, ‘bag Moſes fhon beim Durchgang durchs Tothe Meer vom 
zukünftigen Tempel im Erblande fpricht, befonders da fig biefe Hin: | 
Deutungen aud) in den jpäteren Reben Moſis ausbridlid) wiederholen, " 
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feinen Mugen recht ift: feinen Geboten Gehör geben, 
und alle feine Gefeße hüten; fo will ich alle Die 

Krankheit, Die ich in Mizrajim habe fein lafjen, Dir 

nicht zuſchicken: Denn ich, Der Ewige, hin Dein Arzt. 

27. Sie famen nach Clim; Dafelbft waren zwölf 

Waſſerquellen, und fiebenzig Palmen. Dort lager: 

ten fie fich bei Dem Waſſer. 

Das 16te Capitel. 

1. Bon Clim brachen fie auf; und Die ganze Ge: 

meine Der Kinder Zifrael’s famen in Die Wüſte Sin, 

Die zwifchen Clim und Sinai liegt: am funfiebnten 

Tage Des zweiten Monats nach ihrem Auszuge aus 

Dem Lande Mizrajim. 

2. Die ganze Gemeine Der Kinder Zifrael’s führ: 

ten aufrübrerifche Klagen über Moſcheh und Aharon 

in Der Wüſte. 

3. Die Kinder Jiſrael —— zu een: wären 

wir Doch lieber geitorben durch Die Hand Des Ewi— 

gen im Lande Mizrajim, als wir bei dem Fleifchtopfe 

ſaßen, als wir uns fatt efjen fonnten! denn ihr habt 
uns in Diefe Wüſte Hinausgeführt, um Diefe ganze Ber: 

fammlung bier Durch Hunger umzubringen. 

A. Der Ewige fprach zu Moſcheh: Sch will euch 

6500800166 1 
Berd 9. Führten aufrühreriihe Klagen über Moſche 

und Ahron. 
Ders 3. Wären wir bod) lieber geftorben dur die 

Hand bea Ewigen ....... denn ihr Habt und in Diefe 
Wüſte וו 

9 8. Moſ. : 7 



8 Das zw:ite Bud Moſe, Cap, 46. 

Speife vom Himmel ‚zeguen laſſen; Das Volk ſoll 

hinausgehen: und, fammeln, jeden Zag ihr Tägliches: 

damit ich es prüfe, ob es meiner aber : ae wird, 

0 nicht. 

5. Am fechöten Tage, wenn fie zurechte, machen, 

was fie einbringen werden; wird 08 zwei Mal fo 

viel fein, als fie an anderen Tagen ſammeln werden. 

6. Da fprach Moſecheh und Aharon zu Den Kin: 

Dern Sifrael’s: Diefen Abend follt ihr erfahren, Daf 

Der Ewige, euch aus dem Lande Mizrajim geführt. 

7. Bud morgen sollt ihr Die Herrlichkeit Des 

Ewigen fehen, Da er eure aufrührerifche Reden 

Die Wiederholungen in diefem Gapitel 218 Vers 12 werden einem 
Seven wohl in die Augen fallen. Beſonders aber fheint B..9 Dem 
V. 12 vorzugreifen. Man vergl, ‚hierüber aud die Commentatoren. 
Mir wollen nun unfere Anficht, jowohl uber die Urſache des allge- 
meinen Murrens im 30016, als auch über die Mittel, durch 7% 
vafjelbe befchwichtigt ward, hier darlegen: 

&3 ift wohl vorauszuſetzen, bag, als Die-Sfraeliten nad Aegyp⸗ 
ten zogen, jie jich nicht auf lange Zeit mit Nahrungsmitteln verfehen 
fonnten, Wie 08 nun in jenen heißen Laͤndern gewöhnlich den Wan— 
dernden ergeht, verſpürten auch fie zuerft Mangel an Waſſer. Vergl. 
Gap. XV,n22,: «Sie ‚gingen drei Tage in Der Wüſte und fanden 
fein Wafler». Bers 2%: «Dag Bolt murrte, was jollen wir tein- 
fen». — Damals jcheint es aljo noch nicht an Speife gefehlt zu 
haben, Als fie aber bereits 6 Boden unterwegs gemwefen waren, 
vielleicht chen -alles Schlachtvieh aufgezehrt war und fie vor fig 
befanntli noch eine enblofe Strecke wüſten Landes fahen, das fie 
nod zu durchwandern hatten, da mußte wohl ſelbſt bem geduldigſten 
Manne im Volke ein dreifacher Nebelftand nothwendig vor Mugen 
treten: Erſtens: Die große Gefahr einer weiten Wanderung durch 
die Wüſte ohne hinlänglichen Proviant. 

Zweitens: Wenn ſie nun auch bei der geſchickteſten Führung 
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wider Den Civigen vernommen; Denn 1008 find wir 
geachtet, Dap ihr tiber uns Klagen fiibret? 

8. Moſcheh fprach ferner: Diefes wird geſchehn, 

indem euch der Ewige dieſen Abend wird Fleiſch zu 

eſſen geben, und am Morgen andre Speiſe zum ſatt 

werden, da der Ewige eure aufrühreriſchen Klagen 

vernommen, die ihr über ihn führet; denn was ſind 

wir geachtet? eure Klagen gehen nicht über uns, 

ſondern über den Ewigen. 

9. Moſcheh ſprach zu Aharon: ſprich zu der gan⸗ 

zen Gemeine Der Kinder Sifrael’s: tretet her vor 

den Ewigen! Denn er Dat eure aufrübrerifchen Klagen 

vernommen. 

Mofts Dafen anfrafen, wie Mara und Clin, wo fit ſo mander 
Dattelbaum befand, fo fonnten fie fi deſſen ohngeachtet gar Feine 
Hoffnung auf eine ordentliche Koft machen, wie fie Diefelbe in Aegyp⸗ 
ten gewohnt waren, denn wenn aud) Die Nomaden mit diefen :meni- 
gen Früchten der wilden Natur ihr Dafeyn frifteten, fo fonnte Dod 
ſchwerlich berjenige dabei ausharten, ber in einem ſo fruchtbaren 
Lande wie Aegypten gelebt, wo 68 weber an Getraide nod. aud. an 
Sleifhipeifen fehlte. So mußte auch bei bem Wolfe, das Moſes 
und Ahron doch nur ala Menjchen fannte, doch die Beſorgniß rege 
werden, bag fie bereinft das Unglück treffen könnte, keine Oaſe zu 
finden und fo einige Zeit ganz ohne Nahrung „zu bleiben, 

Darım führte nun das Wolf Klage, dab jie, fo lange man id 
noch in Hegypten befand, unter 690006 Schutz gejtanden hätten, 
während hier das Seben Mieler nur dem Willen zweier Männer 
preisgegeben fey, nämlich bein des Mofes und beg Ahron, die das 
Volk, vielleicht gar nicht auf göttlichen Befehl, Hinausgeführt, Denn, 
wire dies der Ball, dann würde ja Gott das Wolf nicht barben 
laſſen. 

giebt nun dem Moſes zuerſt eine EGtlarung darüber ab, 
warum er dem Wolfe nicht auf lange Zeit Nahrung gegeben, name 
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10. Indem Aharon zur ganzen Gemeine Der 

Kinder Jiſrael's redete, wandten fie fich gegen Die. 

Wüſte, und Die Herrlichkeit Des Ewigen erfebien in 

einer Wolke, 

11. Der Ewige fprach zu Mofcheb: 

12. Ich babe Die aufrührerifchen Rlagen Der Rin: 
Der Jiſrael's vernommen; fprich zu ihnen, wie folgt: 

gegen Abend follt ihr Fleiſch efjen, und morgen 

früh euch in andrer Speife fatt eſſen; und follt er- 

fahren, Dag ich Der Ewige, euer Gott, bin, 

13. Abends darauf fam eine Menge Wachteln 

beranf, bedecfte Das Lager; und Des Morgens war 

eine 9006 von Than rings um Das Lager. 

lig: damit bajjelbe inne werde, daß 68 fich jeden Tag in ber Han 
Gottes befinde und er (Gott) den Glauben beg Volkes daran ermeflen 
fönne, wenn 68 fid) auf fein bloßes Wort Hin in bie weite Wüſte 
wage. Um aber feine Macht zu offenbaren, werde er an jedem Frei- 
tage ihnen auch für den Sabbath Nahrung zufommen laffen. Daraus . 
wußte denn nun Mojes, daß er ben Hungertod 008 Volkes nicht zu 
Befürchten habe, und daß Hinlänglicher Grund vorhanden war, 8 
Volk nicht auf längere Zeit fi verproviantiren zu laſſen.  Bergl. 
2 kj «Ich will euh Brod vom Himmel regnen lafjen», | 
ap bliebe nod) der dritte Slagepumft bea Volks zu erörtern 

übrig. Diefer bezog fih auf bas Wohlleben unter bem Volke, Da 
Mofed nämlich nicht wiffen Fonnte, ob bag Bolf ein Recht zu der 
Behauptung Hatte, bag der Genuß des Fleiſches ein Bedürfniß fey, 
oder ob ed nicht vielleicht ber Wunſch bea Ewigen fey, bag das 
Volk fig mit Wenigem begnügen möge. 

650 erflärt denn nun Moſes dem SBolfe in überaus milder Weife: 
der Tag werde nicht vorübergehen, ohne daß fie die Belege erhalten 
würden, daß er nicht aug eigenem Antriebe fie bis jet geführt, 
jonbern bap 68 ber Ewige fey, ber ihm feine Handlungen vorge- 
schrieben. Morgen aber wird fi euch die Glorie Gottes offenbaren 
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11. Als Dic Lage Then aufgeitiegent, da war auf 

der 4006906006 Der Wüfte etwas Feines, Gekörutes, 
fein wie Der Reif auf Der Erde. | 

15. Als es die Kinder Ziftael fahen, fprach Einer 

zum Adern: was ift Das? Denn fie wußten nicht, 

was es war. Moſcheh fprach ך ihnen: Diefes HE 

Die Eyeife, Die euch Der Ewige zu eſſen gegeben. 

16. Diefes Bat aber Der Ewige Dabei befohien: 

fanımelt Davon, jeder nach Dem er zum effen nöthig 

Dat: ein Durer auf jedes Haupt, nach לסל שט 

Der Perſonen; ein Jeder nehme, fo viel er Leute in 

feinem Zelte bat. 

17. Die Rinder Sifrael thaten alfo; fie fammel- 

ten: Einer viel, Der Andre wenig. 

18. Sie mafen es mit dem Omer; Der biel ge: 

fammelt, hatte nichts übrig, und Der wenig gefam- 

melt, nicht zu wenig; jeder hatte fo viel gefammelt, 
als er zum efjen brauchte. | 

- 19. Moſcheh fprac zu ihnen: Miemand 10066 Da: 

von bis morgen übrig! 

und ihr follt befehämt werden, denn wir find nur die Boten Deg 
Ewigen, und euer Murten gilt folglich nicht uns, fondern nur ihm. 

Damit fheint aber beffen ungeachtet das Wolf nicht beſchwichtigt 
worden zu feyn, wie und ja ohnedies bas Sprichwort lehrt: «Einem: 

leeven Magen ift fehlecht predigen.» Daher befräftigt aud Moſes 
jeine Worte: «hr werdet erfahren», «Ihr werdet einfehen», indem 
er Hinzufeßt, daß das Zeichen feiner göttlihen Sendung darin befte- 
hen werde, Daß fie zum Abend Fleiſch befommen würden, und des» 
Morgend Brod zur Sättigung, wenn Gott ihr Murten billige. Aber 
Dann werde nur Gott 66 feon, von bem biefeé große Wunder aus: 
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20. Sie, geborchten aber Dem Mofcheb- nicht, 

fondern einige liefen Davon bis anf Den folgenden, 
Morgen übrig; allein 68 Erochen Würmer, heraus, 

und 68 ward ftinfend. Da ward Moſcheh zornig 

über fie. 

21. Sie fammelten daher jeden Morgen ein, Jeder 

fo viel er zum effen brauchte; und fobald Die Sonne 

heiß febien, zerſchmolz es. 

22. Am fecbsten Tage hatten fie zweifach Speife 

gefonmelt, für einen Kopf zwei Omer, alle Fürften 

Der Gemeine Famen, und berichteten 68 Dem Min: 

ſcheh. 
23. Moſcheh ſprach zu ihnen: dieſes Dat Der 

Ewige gefprochen: ein Ruhetag, ein beiliger Ruhe— 

tag ift morgen, Dem Ewigen zu Ehren; wos ihr 

backen wollt, bacft heute, was ihr focben wollt, 

kocht heute; und was übrig ift, laßt nur ftehn zur 
Verwahrung, bis Den Eunftigen Morgen. 

2. Sie ließen es bis Den Eiinftigen Morgen 

gehe, keineswegs fie (Mofes und Ahron), und folglich gelte ja die 
Unzufriedenheit im Volke nicht Moſes und Ahron, jonbern nur dem 
Ewigen. 

Dieſes Argument beruhigt das Volk etwas. Moſes aber wendet 
  im Gebete zu Gott, wie wir Gay. XIV, 15. finden, wo wirהש

aus den Morten: «Mas jchreift du zu mir», fehliegen fönnen, bag 
Moſes zu Gott betete, obgleich und die Schrift davon nichts berichtet. 
Darauf trägt nun Mofes dem Ahron auf, er möge den Sfraeliten 
anfündigen, bag Gott ihre Wünfche gebilligt, worauf ſich aud bie 
Glorte Gotted in den Molfen offenbarte. Gott jagt nämlich dem 
Mofes, Bera 11. 12, er werde beides gewähren, ſowohl ben Genuß 
der Fleifegfpeifen (deren Mangel der erfte Grund 10008 Murreng, 
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ſtehn, wie Moſcheh befohlen Hatte; und es ward 

nicht ftinfend, und Fein Wurm war darin. 
25. Mofebeh fprach: verzehrt es Dente; Denn 

heute it ein Ruhetag, Dem Ewigen zu Ehren. 

Heute findet ihr nichts auf Dem Yelde. 

26. 606008 Tage follt ihr es ſammeln, und am 

fiebenten tft Ruhetag; Da wird es nicht zu finden 

fein, 

27. Es war om ficbenten Tage, Da gingen einige 

von Dem Wolfe aus, um zu ſammeln; fie fanden 

aber nichts. 

28. Der Ewige fprach zu Moſcheh: wie lange 

weigert ihr euch noch, meine Gebote und Lehren zu 

balten? 

29. 60+! Dag euch Der Ewige den Nuhetag ge: 

geben, darum giebt er euch am fechsten Tage Speife 

auf zivei Tage. Zeder bleibe at feiner Stelle, Wie: 
mand gebe von feinem Drte am ficbenten Tage! 

30. Da rubte das Volk am fiebenten Tage. 
31. Das Haus Zifrael nannte Den Namen der 

Speife Man. Der Man war wie Eprianderfaamen, 

weiß, und fein Geſchmack war wie Kuchen mit 

Honig. 

DB. 3., war) und dann aud, Brod, foviel, zur, Sättigung nöthig jey. 
Hierbei muß befonbers beachtet werden, bag es Moſes jelbft Anfangs 
ſchwer ward, das Wolf, ohne alle Borfefrungen zu deifen Sättigung, 
in bie Wüſte zu führen, ganz wie wir Gap. XIV, 15. erjehen, bag 
es Mofes ſchwer fiel, bie Sfraeliten in das rothe Meer Hineinzufüh- 
ren. Wegen bea Fleifches murrte wohl das Volk, Moſes wußte aber 
nicht, ob diefe Unzufriedenheit eine gegründete fey. 
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| 892. Moſcheh fpracb: Diefes Bat Der Ewige gebo⸗ 

ten: ein Omer voll davon foll zur Verwahrung für 
eure Nachkommen fein: Damit fie Die Speife fehen, 

Die ich euch zu effen gegeben in Der Wüfte, als ich 

euch aus Dem Lande Mizrajim geführt. 

33. Mofcheh fprach zu Aharon: nimm eine Flafche, 
thie hinein einen Omer vol Man, und fee es vor. 

Den Ewigen Din, zur Verwahrung für eure Mach: 

fommen, 

34. Wie Der Ewige dem Moſcheh gebpten: 

Aharon fette es Bin vor Die Zeugniflade zur Wer: 

wahrung. ui 
35. Die Kinder Sifrael’s afen Den Man vierzig 

Sabre, bis fie in ein bewohntes Land famen; Den 

Mau 0068 fie, bis fie in Die Anfangsgränze Des 

Landes Renaan Famen. 

36. Der Omer ift Der zehnte Theil einer Ephah. 

Ders 32— 3%, Die beveutungsvolle Erzählung dieſes 6 
jchliegt mit dem Befehle Gottes, eine 10/06 Wanna für ewige 
Zeiten aufzubewahren, damit die ſpäteren Gejchlechter dieſes Brod 
Der Würte noch in Augenfehein nehmen fünnten. Diefe Stelle liefert 
und Den entjchiedenften Beweis, bag Niemand nod) gewagt hat, bie 
heilige Schrift aud nur im Geringften anzutaften, denn wenn Die 
Worte: «Bis auf den heutigen Tag» im 1 u. 5 Buche Mofis 
fih auf die Ortsnamen jpäterer Zeiten bezögen, jo hätte wohl im. 
vorliegenden Verſe fo ein: «Biß auf den heutigen Tag» nicht gefehlt, 
Denn verloren gegangen fonnte wohl die Flaſche nicht jeyn, jo lange 

ich die Tafeln erhielten, 
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Das 17te Capitel. 

1. Die ganze Gemeine der Kinder Jiſrael's brach 

von der Wüſte Sin auf, um ihre Züge nach dem 

Befehl des Ewigen fortzuſetzen. Sie lagerten ſich 

zu Rephidim; da hatte das Volk kein Waſſer zu 

trinken. | 

2. Das Volk ianfte mit Moſcheh; fie fprachen: 

fchafft uns Wafler, Dak wir trinken! Moſcheh Iprach 

zu ihnen? was zanft ihr mit mir? was verfucht ihre 

Den Ewigen? 

3. Als aber das Volk nach Waſſer durftete, führe: 

te es aufriibrerifcbe Klagen über Moſcheh, und 

fprach: warum haft Du uns aus Mizrajin herausge 

führt? mich und meine Kinder, und mein Vieh vor 

Durft umfomnen zu laffen? 

4. Moſcheh fehrie zum Ewigen, fprach, was foll 

ich nun mit Diefem Volke anfangen? es fehlt nur 

wenig, fo fteinigen fie mich. 

6000000168 1 
Ders 2. Das Volk zankte mit Mojde. 
Ders 3. Führte es aufrührerifche Klagen über Mojde. 
Vers %. 68 fehlt nur wenig, fo fteinigen fie mid. 
Wir jehen hier erftend, bag das Wolf nur mit Moſes hadert, 

Denn nachdem es wahrgenommen, wie auf fein 210806 Gebet fi die 
fraunenswertheften Wunder verwirflichten, glauben fie, es hänge nur 
vom Willen Mofis ab, alle ihre Wünjche zu erfüllen, 66 ift keines— 
wegs mehr ein Zweifel an der Wunderfraft Mofis, Der fie plagt, 
jondern ein Zweifel an feinem guten Willen. «Schafft ung Waffen», 
jrieen fie, «hag wir trinfen...... כ (8. 3.) «Warum haft bu ung 
aus Mizrajim Hinausgeführt, mich und meine Kinder...... vor Durft 
umfommen zu laffen.» 
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5. Der Ewige fprach zu Moſcheh: Gebe vor dem 
Volke her, nimm einige von Den Nelteften aus Jiſrael 
mit Dir; und Deinen Stab, niit welchen Dir den Fluß 

geſchlagen, nimm in Deine Hand und gehe. 

6. Ich werde Dafelbit anf Deir Felfen zu 60000 

vor Dir ftehenz fo follit Du Den Felfen schlagen: als: 

dann wird Wafer aus ihm fliegen, damit das Bolf 

trinfen fonne. Diefes that ו vor den Augen 

Der Aelteſten 0189 4 

7. Man nannte Den Namen Des Orts Maſſah und 

Meribah: weil Die Kinder Jiſrael gezanft hatten, 

und weil fie Den Ewigen verfucht Hatten; ſprachen 

nämlich: ift auch Der Ewige unter ums? oder nicht? 

Ders 7. Weil die Kinder Iſrael gezanft und weil fie 

Den Ewigen verſucht 20116. Diefer 3anf galt blos 210768, die 
Verſuchung aber, ob der Ewige mit ihnen ſey oder nicht, galt dieſem 
ſelbſt, da in letzterem Falle alle vorhergegangenen Wunder dem bloßen 
menſchlichen Verſtande Moſis zugeſchrieben werden müßten, obgleich 
dieſer ihnen tauſendmal wiederholt, daß er ſelbſt nichts mehr als ein 
Diener des Ewigen jey. 

Unſerer Anſicht nach hatte es mit dem Murren im Volke und 
der Verſuchung folgende Bewandniß. Gott hatte beſtimmt, daß das 
Rolf zum Berge Sinai komme; dort am Ghoreb Hätte es ihnen an 
Nichts gefehlt, wie wir aud fpäter finden, bap jie daſelbſt mehrere 
Tage verweilten. Nun lagerte aber das Volk damals in Rhephidim, 
wo ſich kein Trinkwaſſer vorfand, und man hätte ſich nur gedulden 
müffen, bis man zum Ghoreb gelangte. Sie aber, verwöhnt durch 
die bisherigen Wünderthaten, verlangten Waffer an Ort und. Stelle, 
wobei fie nun nothwendigerweiſe das Argument aufgeftellt haben mußten, 
bag, wenn wirffih Gott mit ihnen wäre, 68 ihm doch eben fo leicht, 
ſeyn müffe, ihnen fon hier, jo gut wie am Ghoreb, Wafler zu 
ſchaffen; wire aber Moſes bisher eigenmächtig mit ihnen verfahren, . 
fo verdiente Die8 wohl eine Rüge, Darauf deutet denn nun aud 



Dag: zweite Bud Mofe, Cap. 17, 107 

Ss. Das Bolt Amalek Fam, und ftritt mit: — 

zu Rephidim. | 

9. Moſcheh fprach zu Jehoſchua: ad: uns tapfre 

Männer aus, und ziehe Din, ftreite mit dem Mio: 

lef. Morgen ftehe ich auf Der Spige dieſes Hügels, 

Den göttlichen, Stab in meiner Hand. 

10, Jehoſchua that, wie ihm Moſcheh geſagt, 

mit Amalek zu ftreiten. Mofcheh, Aharon und 

Chur ftiegen. auf. Die Spike, Des. Hügels. 

11. Wenn Moſcheh feine: Hand in Die Hohe 

Bielt, war Zifrael mächtiger; und wenn er fie finken 

lief, war. Amalek mächtiger; 

12. Als Moſcheh die Hinde fchwer wurden, nag: 

men fie einen Stein, legten folchen ihm unter, und 

er feBte fich darauf. Aharon und Chur aber unter: 

ftüßten feine Hände: von Diefer Seite einer, und 

Mofes in feiner Antwort (Br 2.) Hin: «Was zanft ihr mit mir, 
was verjucht. ihr den: Ewigeny. Auf diefe. bloße Verfuchung Hin 
fonnte ihnen indeß Moſes fein. Waffer geben. Später) aber nahm 
der wirkliche, Durft_ jo überhand, bag. Mofes. zu Gott fleht, er möge 
ihm doch rathen, was er hier zu thun Habe, Da gebietet ihm ber 
Ewige: Er möge einige von den Aelteften des Volks mit fih nehmen, 
zum Ghoreb hingehen und dort Waſſer hervorrufen, damit das Volk 
dann zu trinfen habe. Alſo nicht der Verſuchung ward in dieſem 
Falle, nadgegeben, fondern bem wirflichen .סו Bergleide 4 B. 
Moſ. XX, wy ein ähnlicher Fall, vorfam, Moſes ſich etwas unver: 
fidtiger zeigte und vor, dem 300166, welches. einen Zweifeb an ber 
Göttlichfeit feiner Sendung dadurch. hegen fonnte, feinen Fehler durch 
den Tod am jenfeitigen Ufer bed Jordan biigen mußte, um dadurch 
zu beweiſen, daß er nie eigenmächtig, ſondern immer auf. Befehl 
Gottes Handle, Man „vergl, unfere ‚Erläuterungen au jener Stelle; 
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von Diefer Seite einer; fo hielten feine —* aus 

bis Sonnenuntergang. 

13. Jehoſchua ſchlug Amalek und ſein Bolt, mit 

Der Schärfe des Schwerts. 

14. Der Ewige fprach zu Mofcheh: fhreibe Die: 

fes zum 6200600016 in das Buch, und trage es auch 

Dem Jehoſchua auf; Denn ich will Das Andenken vor 

Amalek unter dem Himmel vertilgen. 

15. Moſcheh batiete einen Altar, und nanute 

ihn: Der Ewige ift mein Wanier; 

16. Und sprach ferner: Die Hand liegt auf Dem 

Throne des Ewigen, zum Schwur, Dag der Ewige 
von Gefchlecht zu Gefcblecbt wider Antalet I 

führen wird. 

Das 1846 1 

1. Sithro, Briefter zu Midjan, Moſcheh's Schwie: 

gervater, vernahm Alles, was Gott für Mofcheb 

und fein Bolf, Die Sifrael, 664008 : Dag Der Ewige 

nämlich Sifrael aus Mizrajim führte. 

2. Da nahm Sithro, Meofcheh’s Schwiegervater, 

Die Zipporab, Mofcheh’s Frau, nachdem er fie zu: 

rückgeſandt hatte; 

Bers 15. 16. Vergl. Raſchi, ven Commentar zu Mendelsfohn, 
wie au) die philofophifchen Etudien Iſaak Beer Levinſohn's über 
diefe Stelle, wo bie Unhaltbarfeit der bon Gefenius aufgeftellten 
Sypotheje unwiberlegbar dargethan wird. 

 פז 0100168
Bers 2. Nachdem er fie zurüdgefandt hatte. Das Wort 

«Schilugheha» bedeutet im Ebräifchen nod etwas mehr ald «Zurüd- 
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3. Cr nahm ouch ihre zwei Söhne, Davon einer 

Gerſchom (166; Denn er fprach: ich bin ein Fremd: 

ling in einem unbekannten Lande. 

A. Und einer hieß Clicfer; Denn er fprach: Der 

Gott meines Vaters ift meine Hilfe qeivefen, und 

bat mich vom Schwerdte Paroh's errettet. 

5. Alfo reifte Jithro, Mofcheh’s Schwiegervater, 

und feine Söhne, und feine Fran zu Moſcheh bin: 

zur Wüſte, wo er fein Lager hatte, am göttlichen 

Berge. | 

6. Er lieg Dem Mofcheh fagen: ich, Dein Schiwie: 

gervater Sithro, komme zu Dir; wie auch Deine Fran, 

und ihre zwei Söhne mit ihr. 

7. Moſcheh ging feinem Schwiegervater entge: 

gen, bückte fich vor ihm, küßte ihn; und fie erkun— 

Digten fich einer nach Des andern Wohlfein, ſodann 

gingen fie hinein in das Zelt. 

₪. Da erzählte Moſcheh feinem Schwiegervater 

alles, was der Ewige an Paro und an Mizrajim 

gethan, um Der Sifraeliten willen; alle Beſchwerlichkei— 

jaiden», und tft beinah analog mit «Chefcheidung». Man ber 
gleihe Gap. IV, 24—26. unferer Erklärung über den Wortwechfel, 
Der zwiichen Mofed und feiner Frau Statt fand, da er die Befchnei- 
bung jeineé Sohnes nur mit Gewalt durchſetzen fonnte. Bald bar 
auf mug fig aber feine Frau bon ihm getrennt haben, da wir ihn 
beim Berge Ghoreb wieder allein mit Ahron (B. 27. 29.) finden.‘ 

Bera 6. Man vergl. Raſchi über die Feinheit im Ausdrucke 
Jethro's. In ben darauf folgenden Berfen finden wir aber, bag 
Mofed feinem Schwiegervater Zethro alle gebührende Ehre erzeigt, 
und fein Verhältniß zur Frau und den Kindern hierbei gar nicht in 
Betracht fonunt. 
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ten, Die fie anf Dem Wege getroffen pas 00 wie 

Der Ewige fie ervettet-hat. 

9. Jithro frenete fich über alles Gute, das Gott 

Dem Volk Jiſrael erjeigt, Dag er es voir Der Gewalt 

Der Mizrajim errettet Dat. 

10. Jithro fprach: Gelobt fet Der: &wige, Der 

euch ‚aus Der Gewalt der Meizrajim und Paroh's 

errettet Hat! Der Das Wolf von Der Gewalt Der 

Meizrajim errettet Dat: 

11. 66+ erkenne ich, Dag Der Ewige größer fei 

als alle göttlichen Weſen; Denn mit Derfelbew Sache 

wurden fie geftraft, mit ‚welcher fie Zyrannei ang: 

geübt haben. 

12. Jithro, Moſcheh's Schwiegervater, brachte 

Gott Brandopfer und Speiſeopfer. Aharon und 

alle Aelteſten Zifrael’s kamen Bin, Mahlzeit zu Bal: 

ten mit Moſcheh's Schwiegervater vor Gott. 

Ders 12. Aus bem Umftande, bag alle Aelteiten Iſraels zu 
dem Mable famen ‚das bem Sethro au Ehren gegeben wurde, läßt 
fi ein Directer Beweis ziehen, wie hod derfelbe in der Achtung 
des Bolfes geftanden Haben müſſe. Auch ſehen wir aus feinen, dem 
Moſes ertheilten: Nathe wegen der Gericht3ordnung sim Wolfe, "wie 
aug aus der Vorſicht in ber Wahl feiner Ausdrücke Hinfihtlih Der 
Nationalität und ‚der Neligiofität im Volke Iſraels, daß er wirklich 
ein großer Mann gewefen feyn müſſe. Berg. 8.7: «cBidte fi 
vor ihm». V. 40: Und Jethro ſprach: «Gelobt fey der Gmigo. 
V. 11: «Jetzt erfenne ich, daß ber Ewige größer tft, al8 alle Gbtter,. 
DB. 12: «Jethro brachte Gott Brandopfer und Speifeopfer. B19: 
«Wie ih dir rathen will und Gott Bir helfen mögen. V. 21: 
«Sottesfürchtign. V. 23: «So wirft du, wenn es Der Mille Gottes 
it, beitehen fonnen. 
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15. Des Morgens Darauf 106 Moſcheh, Das Bolt 

zu richten. Das Volk ftand um Moſcheh ‚herum, 
von Morgen bis Abend. 

11. Als. Moſcheh's Schwiegervater fabe, was er 

Alles für Das Bolf zu thun batte, fprach er: was ift 

Diefes für ein Gefchäft, welches Du fiir Das olf 

verrichteit? warum fieft Du allein, und Das ganze 

Volk fteht um Dich Der, von Morgen bis Abend? 

15. Mofcheh ſprach zu feinem Schwiegervater: 

weil das Volk zu mir Eommt, in göttlichen Dingen 
Unterricht zu fucben. 

16. Wenn fie eine Necbtsfacbe haben , Die vor 

mich Fommt, fo richte ich zwifchen einem Mann und 

feinem 92060668; auch mache ich ihnen 66 6% 

Gottes und feine Lehren bekannt. 

17. Moſcheh's Schwiegervater fprach zu ibm: es 

ift nicht qut, wie Du 69 + 

18. Du mupt ermüden: fowohl Du, als Diefes 

Mas nun die 06 8--10 anbetrifft, jo ſcheint es una, daß 
hier eine doppelte 110006 zur Freude vorhanden war, nämlih Dar 
über, daß Gott den Moſes und den Ahron aus Den Händen Pha 
rao'8 errettet, und Daß er das ganze SBolf Iſrael aus ber Sflavere 
befreit. Vergl. 2B. 1: cBernabm Alles, was Gott für Mojche und 
Iſtael, fein Volk, gethan» DB. 10: «Gelobt fey “Der Ewige, Der 
euch aus der Gewalt ber Megypter und Pharao's errettet hat, der 
bag Bolf von ber Gewalt ver Aegypter befreite». 

Berd 15. In göttliden Dingen Unterricht zu ſuchen. 

Ders 16. Wenn jie eine 9001870060 Au 
made id ihnen die Geſetze Gottes. und ‚feine, Lehren be 

fannt, i 
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Volk, welches bei Dir ift; denn Das Gefchäft ift Dir 
zu ſchwer, Du kannſt es nicht allein ausrichten. 

19. Gehorche vielmehr meiner Stimme, wie ich 

Dir rathen will; und Gott ftehe Dir bei. Diene du 

Dem Volke bei Gott: Dog Du namlich Die Sachen 

vor Gott bringft; 

20. Ihnen aber Die Geſetze und Die Lehren ein: 

fehärfit, und ihnen befannt machft Den 3560, welchen 

fie geben follen, und was fie zu thun haben. 

21. Du aber fucbe aus Dem Volke rechtfchaffene 

Biederminner aus, Die Gott fürchten; Männer, 

Die Der Wahrheit ergeben find, Den Eigennut baffen; 
Diefe follft Du über fie feßen: Vorſteher über Tau: 

ſende, Borfteber über Hımderte, Vorſteher über 

fünfzig, und Borfteber über zehn. 

22. Sie mögen dem Volke Hecht fprechen zu 

aller Zeit; Dabei aber follen fie jede wichtige Nechts: 

fache Dir vorbringen, und jede geringe Rechts: | 

fache felbft entfcbeiden: damit es Dir leichter werde, 

indem fie Dir tragen belfen. 

23. Wirft du nun Diefes thun; fo wirft du, wenn 

Bera 20. Ihnen aber die Gefete und Die Lehren elm 
ſchärfeſt. 

Man vergleiche über dieſe Verſe den Commentar zu Mendelsſohn. 
Die Wiederholungen, die jedem Leſer in dieſen Verſen wohl auf— 
fallen müſſen, ſtellen ſich als nothwendig heraus, ſobald man ben 
Unterſchied zwiſchen Ceremonialgeſetzen und Rechtsfragen im Auge 
behält. Die erfteren werden Ghukim, die andern Thoroth genannt. 
Man vergl. unfere Vorrede bth. II. 
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98 Der Wille Gottes iff, beftehn können, und auch die 

ganze Nation wird mit Frieden nach Haufe Eehren. 

24. Moſcheh gehorchte der Stimme feines Schwie: 

gervaters, und that alles, was er gefagt hatte. 
25. Moſcheh wählte nämlich rechtfchaffene Bie: 

dermänner aus Sifrael, und machte fie zu Oberhaup: 

tern über Das Bolt: Vorfteher iiber Taufende, Bor: 

fteher über Hunderte, Borfteber über funfzig, Bor: 
fteber über zehn. 

26. Diefe mußten dem Bolfe zu aller Zeit Necht 

fprechen; eine ſchwere Nechtsfache mußten fie vor 

Mofcheh bringen, jede geringe Nechtsfache aber 

ſelbſt entfcheiden. 

27. Mofcheh lief Hierauf feinen Schwiegervater 

wieder wegreifen, und Diefer qing in fein Land zw 

rück. 

Das 19te Gapitel. 

1. Im dritten Monate nach dem Auszuge Der 

Kinder Sifrael ans dem Lande Mizrajin, ant erften 

Tage des Monats, famen fie in die Wüſte Sinai. 

2, Sie brachen nämlich von Rephidim auf, und 

Famen in Die Wüſte Sinai, lagerten fic in של 

Jiſrael lagerte fich Dafelbft gegen Dem Berge über. 
3. Moſcheh ftieg hinauf auf Den Berg vor Gott; 

und Der Ewige rief ihm zu von dem Berge, und 

fprach: Sp follft du dem Hauſe Jakob's fagen, und 
den Kindern Zifrael’s fund machen! 

nu. Ihr habt gefehn, was ich Den ומ ge:- 
2B. Mof. 
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than; ich habe euch auf Adlerflügeln getragen, ich 

habe euch zu mir gebracht. 

5. Werdet ihr alſo meiner Stimme gehorchen und 

meinen Bund halten, ſo ſollt ihr mein beſonderes 

Eigenthum unter allen Nationen ſein; denn mein iſt 

die ganze Erde. 

6. Ihr aber ſollt mir ein prieſterliches Reich 

ſein, und ein heiliges Volk. Dieſes ſind die Worte, 

welche Du Den Kindern Jiſrael's ſagen follft. 

7. Mofcheb fam, lief Die Melteften Der Nation 

rufen, legte ihnen alle Die Worte vor, Die ihm Der 

Ewige befoblen. = 

₪. Die gefammte Nation antwortete einmüthig. 

fprachen: alles, was der Ewige gefprochen, wollen 
wir thun. Moſcheh brachte Die Worte Der Nation 

wieder vor Gott zurück. 

9. Der Ewige fprach zu Mofeheb: ich werde mich 

in einer Dicfen Wolke dir offenbaren, Damit Die Na— 

tion es höre, wenn ich mit Dir rede; fo werden fie 

auch an Dich immer glauben. Hier berichtete Mo— 

fcheh Die Worte des Volks an Gott. 

10. Der Ewige fprach zu Mofcheb: gebe zu Dem 

Neunzehntes Gapitel. 

Bers %--6. Hinſichtlich dieſer Verſe verweijen wir auf Die 
IL. Abtheilung der Vorrede mit der au die im Ebrätjchen Commten- 
tar Mendelsſohn's niedergelegte Anficht vollfommen ubereinftimmt. 
Man vergleiche auch Jeſaias LXI, 6., # 9. Mof, XVI, 3., aug 
melden Stellen ebenfalls unzweifelhaft hervorgeht, bag bie ganze 
Gemeinde Iſrael's fig den Beruf zum Priefterthume vinbieire. 
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| Rolfe bin, log fie fich heilig Halten, Dente und mor: 

gen, und ihre Kleider wafchen: 

11. Damit fie bereit fein mögen auf Den Dritten 

Tag; Denn am dritten Tage wird fich Der Ewige 

berablaffen, vor den Mugen der ganzen Nation, auf 

Dem Berge Sinai. 

12. Du mußt aber rings um das Volk eine Gränze 

machen, ihnen nämlich fagen: Hütet euch Den Berg 

zu befteigen, oder einen Theil Davon zu berühren! 

Wer Den Berg berührt, Der )01] getödtet werden. 
‘13. Es foll ign aber Feine Hand anrühren, fon: 

Dern er foll gefteinigt, oder mit Pfeilen erfchoflen 

werden; 68 fei Bie oder Menfch, fo foll es nicht 

leben bleiben. Sobald die Trompete in einem Tone 

fort 91606, follen dieſe Den Berg befteigen. 

14, Moſcheh aing vom Berge hinab zum Wolke, 

ließ Das Volk fich heilig Halten, und fie wufchen 

ihre Kleider. | 
15. Er fprach zum Volke: Daltet euch auf Den 

Dritten Tag bereit, kommt unterDefjen zu Feiner Fran. 

16. Es wor am dritten Tage, ols Der Morgen 

Bera 13. Ober mit Pfeilen erfhoffen werden. 68 if 
hier überhaupt gar nicht von Pfeilen die Rede, weshalb wir aud 
sollfommen ber Anficht Raſchi's beipflichten, welche die Worte «TM 
Nn» mit «niedergefehmettert werben» überfeßt. 

Bera 16, 18. Da war Donner und 9108 und eine dichte 
Wolfe auf dem Berge. Der Berg Sinai raugte überall 
— wie der Rauch aus einem Brennofen, und der ganze 
Berg ward heftig erſchüttert. Dieſe Stelle iſt vielleicht eine 

* 
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anbrach, da war Donner und Big, nnd eine Dichte 

Wolfe auf dem Berge; auch war ein fehr ftarfer 

Trompetenfchall zu hören. Das Bolf im Lager zit: 

terte vor Schrecken. 
17. Mofcheb führte das Volk aus Dem Lager 

bin vor Gott. Sie ftellten fich unten am Berge. 

18. Der Berg Sinai rauchte überall, weil fich 
der Ewige in Feuer auf ihn herabließ; fein Hauch 

ftieg in Die Höhe, wie Der Rauch aus einem Brenn: 

ofen, und Der ganze Berg ward heftig erfchüttert. 

19. Der Trompetenfchall ward immer ftärfer. 

ber wichtigften und gehört zu denen, welche dem Gläubigen, wie aud 
dem ftreng wiffenfchaftlichen Erforfcher ber Bibel eine gleich jehwie- 
rige Aufgabe bieten. Wir finden es hier deutlich audgefprochen, bag 
die Offenbarung Gottes fid) materiell vor ben Augen 68 8 
fund gegeben. Dergl. aud) Gap, XX, 15. «Das ganze Volk nahm 
die Donnerftimmen, die Beuerflammen, den Trompetenfhall und ben 
rauchenden Berg wahr. Während nun einerjeité die Gläubigen, ji 
nicht zu erklären wußten, wie Diefe materiellen Accidentien der Gott: 
heit 016 Definition dienen Fonnten, wie wir bei Raſchi wahrnehmen 
fönnen, der fig Mühe giebt, die Worte: «Bie der Rau aus einem 
Brennofen» ald Hyperbolifch zu bezeichnen, glaubten anbererjeité Die 
philofophifhen Kritifer Memungen aufzuftellen zu können, die mit der 
wahre Lehre von der Offenbarung im MWiverfpruche ftehen. Bei einer 
audern Gelegenheit Haben wir auseinandergefeßt, daß der göttliche 
Urjprung des Wunderbaren nicht ſowohl in unnatürlichen Er 
ſcheiungen, 018 durch feinen innigen Zufammenhang mit bem über 
natürlichen Gang ber Schöpfung fich befunde. Wenn nun Gott 
einen Menfchen lehrt, die früher nod) ungeahnete Kraft des’ gots 
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Moſcheh that Dic Anrede, und Gott antwortete ihn 

mit lauter Stimme. 

20. Als fich nun Der Ewige auf den Berg Sinai, 

nämlich auf die Spite Des Berges, berabgelaffen, 

rief Der Ewige Den Mofcheh auf Den Berg herauf. 

Moſcheh ftieg hinauf. 

21. Der Ewige fprach zu Mofcheh: Gebe hinab, 

worne das Volk: fie möchten vielleicht hervordrin⸗ 

gen zu Der Crfcbeinung Des Ewigen, um zu fehn, 

fo fonnten viele von ihm umkommen. 

22. Auch Die Briefter, Die näher zu Der Crfcbei: 

lihen Worte zu begreifen, jo jpriht grade dies ebenjo von bet 
Würde des menſchlichen Geifted, ald von der Allmacht 068 Schöp: 
ferd, indem Der die ganze Natur jammt allen ihren Gefegen ge 
haften, ja wohl auch feine Kraft auf unjern fleinen Erdtheil aug: 
üben fonnen wird, ohne deswegen nöthig zu. haben. jeinen Heiligen 
Willen abzuändern. 

Wo nämlih die Rebe von der Offenbarung Gottes ift, nimmt 
bie heilige Schrift Feineswegs an, bag Gott fein umendliches, uners 
gründliches Wefen bem Menfchen offen dargelegt habe, vielmehr drückt 
fie fid) jederzeit ganz im entgegengejeßten Sinne aus. Man vergl. 
Gap. XXX, 20 und 23: «Denn fein Menſch fhaut mid und 
bleibt am Leben ..... mein Antlit aber Fann nicht gejchaut werden», 
Bird nun die ganze aͤußere Natur bor unferen Augen bewegt und erfchüt- 
tert, jo verfteht fi) bon felbft, bag dies eine Folge ber bon Gott gege- 
benen Befehle gewefen fein müffe. Diefe Befehle können aber aug 
nur Dem Geifte, ber fig fo hoch empor geſchwungen fie zu erfennen, 
als Mittel dienen. Das Volk aber, welches jo glücklich ift diefer un. 
endlichen Gnade Gottes ſich zu erfreuen, muß einen folden waltenden 4 | 
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nung 08 Civigen zutreten, follen fich heilig halten; 

der Ewige möchte eine Wiederlage unter ihnen 

machen. | ו 

23. Mofcheb fprach zu dem Cwigen: das Volk 

wird fo wohl nicht fonnen auf Den Berg Sinai ftei: 

gen; Denn Du haft uns ſchon gewarnt, und gefpro: 

ben: ziehe Gränzen um den Berg, und fondre ihn 

als Heilig ab. 

24. Der Ewige fprach aber zu ibm: gebe gleich: 

wohl hinab, komme fpdenn wieder herauf, Du, und 

Dein Bruder Aharon mit Dir. Die Wriefter aber 

Geift auch als feine Autorität anerfennen, wenn es fig um Gefeße 
für das Leben handelt, deren Bwedmdgigteit ber große Haufe nicht 
zu ergründen bermag. 

Der Berg raucht und bebt. Das Volk wird gewarnt, ihm nicht 
zu nahen, denn 08 Fönnte «gefteinigt» ober «in Die Luft ge: 
T'hleudert werden». Da dad Volk nun die Urſache der drohenden 
Gefahr nicht fennt, muß es ber Autorität fi fügen und jener War- 
nung Folge leiften. Damit aber nicht zufrieden, gebietet Gott dem 
Mofed, das Wolf aud) davor zu warnen, die Urſache ber ihm bro 
Penden Gefahr erproben zu wollen, denn ſchon dies fonnte ihm 
Schaden bringen. Ganz paffelbe, was Bier in materieller Hinficht 
vorgeht, fol fig nun aud) in moralifcher Hinſicht beftitigen. Gott, 
der die Natur des menfchlichen Geiftes beffer fennt, 18 ber Menſch 
felbft, erläßt jo mande Warnung bor Miffethaten, der טסה ben 
Menschen Folge geleiftet werden muß, da der Gefegeber eine Auto- 
rität ift und eine gründlichere Kenntniß ber Geſetze des geiftigen und 
materiellen Doppellebens im Menfchen befibt. Sollte aber irgend 
Semand aus bloßer Neugierde fi beigehen laffen, manche Berbote 
verfuchöweife zu übertreten, um fi) bon ben Folgen einer ſolchen 
Uebertretung zu überzeugen, fo fonnen ihm felbft biefe Verſuche ſchon 
zum größten Nachtheile gereichen. Moſes matt nun zwar in feiner 
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Das Volk follen nicht vordringen, zu Der Er:רווק  

fcheinung des Ewigen binaufzufteigen: er möchte 

fonft eine Niederlage unter ihnen machen. 

25. Mofcheb ging hinab zu dem Volke, und fag: 

te 08 ihnen. 

| Das 20fte 66 1 

1. Sodann redete Der Ewige alle Diefe Worte, 

wie folgt: 

2. Sch bin der Ewige, Dein Gott, Der ich Dich 
aus Dem Lande Mizrajim geführt habe, aus Dem 

Haufe Der Sflaven, 

Tindlihen Frömmigkeit die Cinwendung (Vers 23.): er Habe nicht 
‚mehr nothig, das 3001] zu warnen, weil er bereit feine Beftimmung 
deshalb erlaffen, Gott aber fehärft ihm dies nochmals ein, und bann 
erſt wurden die zehn Gebote Eigenthum 008 Volkes Iſrael. 

Zwanzigftes Gapitel. | 
Ueber ben innern Berth der zehn Gebote ,1ןטוטס wie aud 

über deren DBerzweigung burd bie ganze Gefebgebung, wurde bereits 
joviel gefchrieben, daß wir uns füglic 068 Eingehen auf alle Sye- 
eialitäten enthalten müffen. Wir befhrinfen uns aljo darauf, blog 
Hinfichtlich 068 Zufammenhanges der zehn Gebote, worüber 216 jet nog 
nichts Erhebliches veröffentlicht worden, einige Bemerfungen Bier 
niederzulegen: | 

Das erfte Gebot führt und den abftracten Begriff von Gott, 
dem Ewigen, vor die Seele, ber zugleich in feiner Vorſehung des 
Menjchen gedenft. Der Glaube bes Menfchen Fünnte aber Teicht 
auf Abwege gerathen, wenn er, in feinen Begriffen von der Allmacht, 
das Weſen Gottes durch Vervielfältigung zerjplittern wollte. Davor 
warnt 908 zweite Gebot. Auf einen anderen Abweg würde der 
Menſch in feiner Bewunderung der Allmacht Gotte3 verfallen, wenn 
er auch alles Unnatürliche für übernatürlich halten wollte. Wer bem 
Namen 6901108 eine folche trügliche Erſcheinung beilegen wollte, würde 
fig gleich den heidniſchen Völkern (Fetifhanbetern) bes Aberglaubens 
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3. Du follft feine andre Götter haben vor mei⸗ 

nem 2ingeficht. 
4. Du follft Dir fein Gößenbild machen; auch 

feine ähnliche Geftalt: von dem was oben im Him— 
mel, oder unten auf der Erde, oder im Waller un— 

ter Der Erde ift. 

3. Du follft Dich vor ihnen nicht — han fie 

nicht gottesdienftlich verehren; Denn ich, Der Ewige, 

Dein Gott, bin ein eifervoller Gott, Der Das Ver— 

brechen Der Biter ahndet, an Kindern, Enkeln, und 
Urenkeln: nämlich bei Denen, Die mich Bafjen; 

— 

ſchuldig machen, und davor warnt und das britte Gebot. Mit dem 
Aberglauben fieht aber aud) Der Meineid in naher Beziehung, den 
mir ald Den ftrafbaren Verſuch bezeichnen, etwas Rie, ‚Salihes, 
our Den Namen Gottes zu fanctioniren, 

Dag übrigens ber Ihalmud nicht. ausſchließlich den Meineid als 
ben Gegenſtand dieſes Gebotes betrachtet, geht ſchon daraus hervor, 
daß er hinfichtlich vejjelben in Dem Verſe nur eine Warnung (Asharah), 
nicht aber ein ausdrückliches Verbot der Schrift erblickt. Nachmani- 
des hatte wohl eine Ahnung bes Mahren, ohne fich jedoch darüber 
genaue Rechenſchaft geben zu fonnen. Nachdem nun der abjolute 
Begriff von Gott ferigeftellt war, mußte aud) auf deſſen freies 
Walten in der Schöpfung hingedeutet werden, und 0106 gejchah durch 
vie Lehre vom Sabbath, wie wir aud bereitd in der Vorrede, wie 
aug im unferen Grläuterungen zum 2. Gapitel 008 erften Buches. 
Moſis dargethan haben, daß die Thefe uber ben Sabbath dem 
»hilofophiihen Syfteme 068 ewigen Werdens als Replif dienen joll. 
Der Act der Schöpfung war nämlih ein Ausflug des göttlichen. 
Willens, und am fiebenten Tage ruhte er. Dies tft der Gegenftand 
des vierten Gebotes. Nachdem nun aber das Walten Gottes in. 
jeder Hinfiht von ber Menschheit anerfannt war, fonnte der Einzelne 
leicht bei fig denfen, er fey feinen Eltern Feine Verpflichtungen mehr 
ſchuldig, da er פט blos Gott fein Leben zu verdanfen habe, In 
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6. Der aber Gnade erzeigt bis in Das taufendite 

Gefchlecht Denen, Die mich lieben und meine Gebote 

Halten 

7. Du follft den Namen Des Ewigen, Deines Got: 

tes, nicht vergeblich ausfprechen; Denn Der Ewige 

wird nicht ungeftraft lafjen denjenigen, welcher fei- 

nen Namen vergeblich ausfprechen wird. 

₪. Erinnre dich frets Des Nuhetages, um ihn zu 

Beiligen. 
9. Sechs Tage kannſt Du arbeiten, und all Dein 

Gefchäft verrichten; 

Bezug hierauf erflärt nun aber das fünfte Gebot: «Ehre Vater 
und Mutter». Was 0180008 das darauf folgende Motiv: «Damit 
bu lange lebeft» anlangt, fo haben wir hinſichtlich deſſelben eine 
doppelte Erklärung aufzuftellen: Entweder haben wir dies als eine 
göttlihe Belohnung anzujehen, ba Kinder, welche Vater und Mutter 
ehren, bereinft wieder in der Verehrung ihrer Kinder eine Bergelz 

tung zu erwarten haben, und demnach ihnen die Ausſicht geftellt wird, 
fo lange zu leben, big fie bereinft felbft wieder Kinder haben und 
an benjelben Freude erleben werden; ober wir haben, was allerdings 
der grammatiichen Bedeutung des Wortes «Jaarichun» nog mehr 
entiprechen würde, darin eine Beranlaffung zur Meugerung ber fdub 
digen Danfbarfeit gegen die Eltern zu fuchen, ba biefe e8 find, welche 
bur forgfältige Erziehung in ber erften Lebensperiode die Grundlage 
zu einer fpäteren Verlängerung des menjchlichen Lebens legen, obgleich) 
Gott allein ihnen das irdifche Dafeyn verlieh. Denn nad) der zuerft 
aufgeführten, von allen zeitherigen Gommentatoren angenommenen 
Erflärungsweife müßte hier nicht «Jaarichun, verlängern», 
jonbern «Jeerchun, lang werden», ftehen Was nun 686 6 
Grbot anlangt, fo fteht daſſelbe zu den vorigen in fofern in naher 
Beziehung, alé 66 den Menfchen, ber alles ihm von Gott Zuertheilte 
mit Recht 016 jein Eigenthum zu. betrachten ‚gewohnt ift, davor warnt, 

jeine Macht, Die er boc) ebenfalls alé eine Gabe Gottes anjehen 



322 Das zweite Bug Mofe, Cap. 20. 

10. Der fiebente Tag aber ift ein Ruhetag, dem 

Ewigen, deinem Gotte, zu Ehren; Dn follft fein 

Handwerk verrichten: weder Du felbit, noch Dein 
Sohn oder deine Tochter, Dein Sflave, Deine Sfla- 

vinn; auch nicht Durch Dein Vieh, oder Durch Deinen 

Fremden, Der fib in deinen Thoren aufhält. 

11. Denn in fechs Tagen bat der Ewige Himmel, 
Erde, und Meer, nebit allem, was Darin ift, ver: 

fertigt, und am fiebenten Tage gerubt; darum bat 

der Ewige Den Tag der Ruhe gefegnet, und ihn 

Heilig erklärt. 

fann, irgendwie zum Nachtheile feines Nächiten anzuwenden, 8 
wird ihm deshalb eingeprägt, bag ihm jeine Griftenz Feinesweg3 8 
Recht gewähre, die Vernichtung feines Nächiten herbeizuführen. Aber 
nicht allein bie Vernichtung des Mächten tft verboten, fondern aug 
jede Etörung feines häuslichen Friedens; die Schrift vergleicht nämlich 
5 8. Moj. XXI, 26. den Ehebruch ausprüdlih mit dem Morde, 
da fig fonft jo manger, der fi der Sünde des 60000005 5% 
bei bem Gedanfen beruhigen würde, bag ja dabei Feine Gemwaltthätig- 
Feit Statt finde. Die Schrift jagt aljo, Dag ein folder Eingriff in 
die Rechte 066 Mannes ein jehr großes Unrecht fey, jowohl in Be- 
zug auf den Mann, als auc was die unbedachtiame Ehebrecherin 
ſelbſt anlangt, deren Lebenäfrieven jie jelbit jpäter 016 gemordet an- 
ſehen müſſe. 

Nachdem nun ſo die Begriffe vom Leben und Glück des Men— 
ſchen feſtgeſtellt waren, mußten auch die Eigenthumsrechte der Men— 
ſchen vor gegenſeitigen Eingriffen ſichergeſtellt werden, was wir im 
achten Gebote: «Du ſollſt nicht fehlen», deutlich ausgeſprochen finden. 

Da e8 aber Fälle giebt, wo, jelbft ohne irgend ein materielles 
Verbrechen, oft ſchon ein bloßes Wort hinreichend ift, dem Andern 
Schaden zuzufügen, oder ihm unglidlid zu machen, jo bezwedt 8 
neunte Gebot die Vermeidung des Unrechts, welches durd bloße 
Worte herbeigeführt werden fonnte. Endlich fonnte man leicht dem 



Das zweite Bud Mofe, Cap. 20, 123 

12. Ehre deinen Bater und deine Mutter, damit 

bu lange 1606 auf Dem Erdreich, welches Der 

4910176, dein Gott, Dir eingeben wird. 
13. Du follft nicht morden, Du follft nicht ehe: 

brechen, Du follft nicht ftehlen, Du follit wider Dei: 

nen Nächten nichts ausfagen als ein faljcher Zeuge. 

1%. Du follit feine Begierde haben nach dem 

Hanfe Deines Mächften; Du follit Feine Begierde 

haben nach deines Nächſten Weib, nach feinem 

Sklaven, nach feiner Sflovinn, nach feinem Ochſen, 

nach feinem Efel: oder nach allem, was Dein Wich: 

ſter 4. 

15. Das ganze Volk empfand die Donnerftimmen, 

die Fenerflommen, Den Trompetenfchell, und Den 

rauchenden Berg. As es Das 33016 gewahr ward, 

erbebten fie, und ftanden von ferne. 

16. Sie fprachen zu Moſcheh: rede du mit uns, 
fo wollen wir gern hören; lag nur Gott nicht mit 

uns reden, wir möchten Des Todes fein, 

Gedanken bei jih Raum geben, bag nur die Ausübung böfer Sand: 
Iungen verboten jey, wogegen böje Gelüfte, der unrechtlihe Wunſch, 
oder auch nur der bloße Gedanfe an ein auszuübendes Unrecht nicht 
verboten jeyn fonne, da dieje doch nur im Innern bes Menjchen fid 
regen. Deshalb erflirt daS zehnte Gebot, man folle foviel wie nur 
irgend möglich, auch jelbft den böſen Gelüften bei fich nicht Raum 
geben. ine ſolche böſe Abficht jucht nun auch die Schrift, freilich 
in umgefehrter Weiſe, abzuwenden, indem fie im-5 9. Moſ. XXX 
jagt: «Mielleiht denkſt du, da ich ſchon das böfe Gelüſt habe, jo 
werde id aud bie That darauf folgen laflen....... Das Berborgene 
bleibt dem Ewigen, unferem Gotte überlaffen, das Offenbarte aber 
zu verhüten it unfere Pflicht. 
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17. Moſcheh fprach zum Volke: fürchtet euch 

nicht! Denn Gott ift mir gefommen,. euch auf Die 

Probe zu ftellen, und damit auf eurem Angeſichte 

Ehrfurcht vor ihm fei, Daf ihr nicht fündigt. 

18. Das Volk blieb alfo von ferne ftehn. Mo— 
fcheb aber näherte fich Der finftern Wetterwolke, 

wo Gott erfchien. 

19. Der Ewige fprach zu Moſcheh: fo follit du 

zu Den Kindern Jiſraels fagen: Ihr 0066 nun ge: 

fehn, Dag ich vom Himmel herab mit euch geredet. 

20. Ihr follt nichts machen, neben mich zu fetsen; 

filberne und goldne Gößen follt ihr euch nicht machen: 
21. Einen Alter von Erde follit Du mir machen; 

Darauf follft Du. fchlachten Deine ganze Opfer und 

Deine Verehrungsppfer, Dein Eleines Vieh und Dein 

Rindvich. An allen Orten, wo ich meinen Namen 
3H nennen berordnen werde, will ich zu Dir Eommen, 

und Dich feguien. | 

22. Wenn Du mir mit Der Zeit einen Altar bon . 

Steinen machen wirft, fo erbane ihn nicht von ge: 
banenen Steinen; Denn fobald Dit deinen Meißel 

daran bringit, fo entheiligft du ihn. 

23. Du follft auch nicht auf Stufen meinen Altar 

befteigen, Damit Deine Schaanglieder nicht entblößt 

werden mögen. | 

Bers 17. Gud auf die Probe zu ftellen w ₪. Man 
vergleiche hierüber unfere Anmerkung zu Gap. XIX, 16. 18. 
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Das 216 Capitel. 

1. Diefes find auch die Necbte, Die Du 7 vor: 

 : follftיי

2. Wenn Du einen Ibriſchen Knecht kaufſt, ſoll 

er ſechs Jahre dienen, und am ſiebenten ſoll er un— 

entgeltlich zur Freiheit ausgehn. | 
3. Xft er für feine Werfon allein zu feinem Herrn 

gekommen, fo geht er auch für feine Perſon allein 

wieder hinweg. War er der Mann einer Fran, fo 

geht feine Frau mit ihm hinaus. 

N. Giebt ihm aber fein Herr eine Fran, und Diefe 

gebärt ihm Söhne oder Töchter; fo bleibt Die Frau 

mit ihren Kindern ihrem Heren, er aber geht für 

feine Berfon allein hinweg. 

5. Wenn Der Knecht fprecben follte: ich Tiebe 

meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich 

ntag nicht als Freigelafner ausgehn; 

6 Sp bringt ibn Der Herr vor Die göttlichen 

Richter, führt ign an eine Thür oder Pfofte. Wenn 

ihm Der Herr Dafelbft Das Ohr mit einer Pfrieme 

Durchftochen, fo mug ihm Diefer auf immer dienen. 

7. Wenn ein Mann feine Tochter zur Leibeiguen 

verkauft, foll fie nicht fo Hinweggehn, wie die Knech— 
te hinweggehn. 

8. it fie in Den Mugen ihres Herren mißfüllig, 

Einundzwanzigftes Gapitel. 
Man vergleike Cap, XXIV, 3,, wie auf Gap. XIX, 8., woraus 

hervorgeht, daß die in den Gap. XXI—XXII enthaltenen Gejege 
zunaͤchſt nach den zehn Geboten bem Bolfe vorgelegt wurden, 
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fo Daf er fie nicht für fib beftimmt; fo muß er ihr 

Dazu verhelfen, Daf fie fich Insfaufe. Er foll aber 

die Macht nicht haben, fie an einen Fremden zu ver: 
faufen, nachdem er felbft lieblos gegen fie gewefen. 

9. Beftimmt er fie für feinen Sohn, fo mug er 

nach Dem Nechte Der Töchter ihr 660006011 lafjen. . 

10. Wenn er ihm auch eine andre Fran giebt, fo 

muß er Doch ihre Koft, Kleidung und Wohnung 

sicht abbrechen. 

11. Leiftet er ihr aber Diefe Drei Stücke nicht, 

fo geht fie unentgeltlich von ihm weg. 

12. Wer einen Menfcben ſchlägt, Dag er ftirbt, 

foll getödtet werden. 
13. Sat er ibm aber nicht nachgeftellt, fondern 

Gott pat es ihm fo in Die Hand gefügt; jo werde 

ich Dir einen Ort beitimmen, wohin er fliehen foll. 

14. Wenn aber Jemand feinen Nächſten vorfäk- 

lich mit Hinterlift umbringt, fo follft Du ibn von 

meinem Mitar binweguehmen, wieder zu fterben. 

15. Wer Vater oder Mutter fchlägt, foll getöd: 

tet werden. 

16. Wer einen Menfchen ftiehlt, und verkauft 

ihn, mon bat ihn aber vorher in feiner Gewalt qe: 

funden; foll getödtet werden. 

17. Wer Vater oder Mutter flucht, fol getöd: 

tet werden. 

18. Wenn Männer in Zanf qeratben, und einer 

fehlägt Den andern mit einem Stein, oder mit Der 

Fauft: er ftirbt zwar nicht, muß aber zu Bette liegen; 
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19. Wenn er wieder auffteht, und an einer Krücke 

auf Der Straße herumgehen Fann: fo foll Der Schlä: 

ger frei fein; jedoch foll er ihm die Verſäumungs— 

foften erftatten, und ihn heilen lafjen. . 

20. Wenn Jemand feinen Knecht oder feine Magd 

mit Dem Zuchtitock fcbligt, und er ftirbt unter fei: 

ner Hand; fo wird es gerächt. 

21. Zedoch wenn er einen Tag oder zwei noch lebt, 

foll es nicht gerächt werden, weil es fein Geld ift. 

22. Wenn fich Männer badern, und verlegen eine 

fchwangre Frau, fo Dag ihr Die Kinder abgehn, es 

ift aber weiter fein Unglück erfolgt; fo foll Der 

Thäter mit einer Geldbuße beftraft werden, wie 

ihm der Ehemann der Frau auflegen wird: oder er 

bezahlt nach dem Yusfpruche der Richter. 

Bera 22. Ober er bezahlt nad dem Ausfprude der 
Richter. Der Schluß dieſes Verſes ſteht im Zufammenhange mit 
DB, 2% und 25, umd ed + deshalb, Der Anſicht Der zeitherigen 
Gommentatoren entgegen, Vers 22 nicht als ein gebrochener Sag an- 
zujehen. V. 23 ift vielmehr nur als Parenthefe iu betrachten, wo⸗ 
bur denn auch der Ausspruch der Thalmudiften, daß die Ausprüde: 
luge um Auge», «Zahn um Zahn», nicht wörtlich zu nehmen feyen, 
vollkommen gerechtfertigt erfcheint. Abgefehen von den verfehiedenen 
Gründen, welche ſowohl Raſchi, als Rabbi Saadia für ihre Anſicht 
aufftellen, ſtützen wir unſere Erklärung aud) nod) auf die Worte: 
«wenathan biphlilim» (nad) dem Ausfpruche der Richter), welche 
mit ben vorhergehenden: «Wie ihn ber Ehemann der Grau auferle- 
gen wird», im Widerſpruche zu ftehen feheinen, Wenn Mendelsfohn 
dad Wort: «wenathan» mit: «oder er bezahlto, überſetzt, ſo bekennt 
er nur dadurch, daß er den Widerſpruch der Sätze im vorliegenden 
Verſe wohl einſah, ohne jedoch einen. Grund für fein «oder» auf⸗ 
weiſen zu können. 
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23. ft aber der Fran felbft ein Unglück erfolgt, 
fo must du Werfon für Perſon Hingeben, 

21. Nechtswegen follte) Auge für Auge (fein), 

Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fup für Fuß; 

25. Brandmahl für Brandmahl, Wunde für 

Wunde, Beule für Beule. 

26., Benn Jemand das Auge feines Kinechts oder 

Das Huge feiner 997005 fchlägt, und 69 

muß er ibn zur Freigeit ausgehn lafjen für fein 

Zuge. 

27. Schlägt er feinem Knecht oder ſeiner Magd 

einen Zahn aus, muß er ihn zur Freiheit ausgehn 

loffen für feinen Zahn. 

28. Wenn ein Ochs einen Mann oder eine - 

906%, Dag er ftirbt; fo foll Der Ochs gefteinigt, und 

fein Fleifch nicht genoſſen werden: Der Eigenthämer 

Des Dchfen aber ift ſchuldlos. 

29. Sit 68 aber ein ftößiger Ochs gewefen, von 

geitern oder vorgeftern: es ift auch dem Gigenthü— 

mer zur Warmung angezeigt worden, er wollte ihn 

aber dennoch nicht in Acht nehmen; und Der Debs 

tödtet einen Mann oder eine Fran, fo foll Der 8 

gefteinigt werden, und auch Der Eigenthümer follte 

um 208 Leben Eommen. 

30. Wird ihm aber ein Löfegeld auferlegt, fo 

giebt er Die Loskaufung feiner Werfon: fo viel, als 
ihm. auferlegt worden. 

31. Wenn er einen Sohn ſtößt oder eine Tochter 
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000%, fo foll ihm gleichfalls nach Diefem Nechte ge: 

ſchehn; 
32. Stößt aber der Ochs einen Leibeignen oder 

Leibeigne, ſo ſoll der Eigenthümer des Ochſen dem 

Herrn des Leibeignen dreißig Schekalim an Geld 

geben, und der Ochs ſoll geſteinigt werden. 

33. Wenn Jemand eine Grube aufdeckt, oder 

wenn Jemand eine Grube gräbt, Det fie aber nicht 

zu: und es fallt ein Dchs oder Cfel hinein; 

31. So foll derjenige, welcher ſchuld an der 

Grube ift, Dem Eigenthümer Geld geben, und das 

todte Stück Bich ift fein. 

35. Wenn Der Ochs eines Mannes den Ochſen 

feines Mächften ftößt, Dag er ftirbt; fo follen fie den 
lebendigen Ochſen verkaufen, und das Geld Dafiir 

tbeilen: das todte Stück follen 0 ie fich gleichfalls 

theilen. 

36. ft 69 aber einige Zeit vorber befannt wor: 

Den, Dap 68 ein ftößiger Ochs fei, und der Eigen: 

thiimer wollte ihn dennoch nicht in Acht nehmen; 

fo foll er Dchs für Ochs bezahlen, und Das todte 

Stück Bich ift fein. 

37. Wenn Jemand einen Dchfen oder ein Samm 

16016, und fchlachtet es oder verkauft es; fo foll er. 
fünf Stück Rindvieh für den Ochfen, und vier Stück 
Feines Bieh für das Samm bezahlen. 

2B. Mof. 9 
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Das 22fte Eapitel. 

1. Wenn ein Dieb im Einbruch betroffen wird, 

und man feblägt ihn, Dak er ftirbt; fo ift feinefive- 

gen Eeine Blutichuld. 

2. Hat aber die Sonne darauf gefcbienen, fo iſt 

allerdings Blutfchuld feinetwegen; er aber mug be 

zahlen. Wenn er nichts bat, wird er für Den Dieb- 

001 zum Knecht verkauft. 

3. Findet man Den Diebftahl: Ochs, Efel, oder 

Zamm, noch lebendig in feiner Gewalt; fo bezahlt 

er zweifach. 

4. Wenn Jemand fein Vieh in ein Feld oder 

einen Weinberg führt: er ſchickt nämlich fein Vieh 

Bin, und läßt es in eines Andern Felde frefjen; fo 

muß er Den Schaden bezahlen mit feinem beiten 

Felde oder Weinberge. 

35. Wenn Feuer ausfommt, Dörner ergreift, und 

08 wird ein Garbenhaufen verbrannt, oder ftehen: 

Des Getreide; oder Das Feld wird verderbt: jo mug 

Derjenige bezahlen, Der Den Brand angeziindet bat. 

6. Henn Jemand feinem Nächſten Geld oder 

GSeräthe zu verwahren giebt, und 68 wird aus Des 
— 

. Zweiundzwanzigites Gapitel. 

Ber 1. So ift feinetwegen feine Blutſchuld. Richtiger 
So bat er fein Blutrecht, nimlid der Dieb, 

Bers 2. Nach umferer Anficht beffer: Schien aber die Sonne 

auf ifn, fo hat er Blutrecht; 2108 zahlen muß er, und wenn er 

nichts Hat, fo werde er jelbft, für jeinen Diebftahl verfauft.... (aber 
getödtet barf er nicht werben), 
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Mannes Haufe geftohlen: wird Der Dieb Ben, 

fo bezahlt er zweifach; 

7. Wird aber Der Dieb nicht gefunden, fo tritt 

Der Hausherr vor Die göttlichen 97000600 (um zu be: 
fchiwören), Dap er fich an feines Nächſten Sache 
nieht vergriffen bat. 

₪. Bei jeder veruntreneten Sache: es betreffe einen | 
Ochſen, einen Efel, ein Lamm, ein Kleid; bei jeder 

verlornen Sache, wo man behauptet, 68 wäre Die: 

fes: muß Der Streit Der beiden Leute vor Die qott 

lichen Nichter Eommen, Wen Die göttlichen Richter 

verurtheilen, der muß feinem Nächten zweifach be: 
zahlen. 

9. Wenn Jemand feinem Mächften einen Cfel, 

einen Ochſen, ein Lamm, oder fonft ein Vieh zu 

hüten giebt; und es ftirbt, oder 0995 4 

oder weggetrieben: jo Dag es Niemand ſieht; 

10. Sp foll ein Eid bei dem ewigen Weſen zwi— 

fchen beiden enticheiden, Dap er fich an ſeines Näch- 

ften Sache nicht vergriffen bat. Diefen nimmt Der 

Eigenthümer an, jener aber braucht nichts zu bezahlen. 

11. Xft es ibm geftohlen worden, muß er eg Dem 

Eigenthümer bezahlen; 

12, Iſt es aber von wilden Thieren zerriffen wor: 

Den, fo mug er einen Beweis Davon bringen: Dag 
Zerrißne braucht er nicht zu bezahlen. 

— —— — £48 

Vers 10. Dieſen nimmt der Eigenthümer am, Richtiger: Wo 
dann ber Eigenthümer das Geinige zurücknehmen muß nämlich ben 
tobten, ober bejchädigten Efel), ohne daß jener zu bezahlen Hätte. 
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13. Entlehnt Jemand von feinem Mächiten, und 

es wird befchädigt oder ftirbt: wenn der Eigenthü- 

mer nicht Dabei ift, fo muß er es bezahlen; 

14. Zit aber Der Cigenthiimer mit Dabei, braucht 

er es nicht zu bezahlen; ift es gemiethet, fo gebt Der 

Berluft in Das Miethgeld mit ein. 

15. Wenn Jemand eine Tungfer, Die nicht ver: 

lobt ift, verführt, und liegt bei ihr; fo foll er fie 
fich zur Frau erfaufen. 

16. Weigert fich aber ihr Vater, fie ihm zur Frat 

zu geben; fo foll er jo viel Silber zumägen, als 8 

Chegeld der Tungrern +. 

17. Eine Zauberinn follft Du nicht leben laſſen. 
18. Wer mit einem Viehe Schande treibt, 1 

getödtet werden. 

19. Wer einem andern göttlichen Wefen Dpfer 

fchlachtet, aufer Dem Civigen — * der hat das 

Leben verwirkt. 

20. Einen Fremden ſollſt du nicht kränken, und 

nicht unterdrücken; denn ihr waret ſelbſt Fremde, im 

Lande Mizrajim. 

21. Ihr ſollt keine Wittwe und keine Waife 56 

Driicfen. | 

22. Wo לו ihn bedrückit! Denn wenn er zu mir 

fcbreiet, fo mente ich fein Schreien erbbren; 

Bers 22. 23. Dieſe zwei Verſe hängen ſo zuſammen, daß nach 
bem Worte «bevrüdft», eine Parantheſe beginnt, und V. 23 müßte 

bemnad) anfangen: «So wird mein Zorn entbrennen...», fiehe XXL 
23. ebenfalld eine ſolche Parantheje. 7 
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23. Mein Zorn wird entbrennen, ich werde euch 

Durch Das Schwerdt umkommen laffen: fo werden 

eure Weiber Wittwen werden, und eure Kinder 

Waiſen. 

Wenn du Einem von meinem Volke Geldמ,  

leiheft, namlich Dem Armen neben Dir; fei nicht qe: 

gen ihn wie ein Schuldeinfordrer: ihr follt ihm fet: 

nen Zins auflegen. 

25. Wenn Du Dir Das Bettuch deines Nächiten 

zum Unterpfande geben Iafjeft, fo mußt Du es ihm 

mit Sonnenuntergang wiedergeben. 

26. Denn es fann feine einzige Decke fein; es itt 

vielleicht Das Laken für feinen nackten Leib: worum: 

ter foll er nun fcblafen? Wenn er alfo zu mir 

fcbreien wird, fo werde ich ihn erhören; Denn ich 

bin erbarmungsvoll. 

27. Ein göttliches Weſen follit Du nicht fchelten, 

und Der Obrigkeit in Deinem Wolke nicht fluchen. 

28. Deine Tenne und deine Kelter follft Du nicht 

über Die Zeit anftehn laffen; den Erftgebornen Dei: 
ner Söhne follft du mir geben. 

29. So follit Du es machen bei deinem Ochſen, 

bei Deinem fleinen Viehe: fieben Tage foll es bei 

feiner Mutter bleiben, am achten Tage aber follit 

Du 68 mir geben. 

30. Ihr follt mir heilige Männer fein. Fleifch 

von einem jerrignen Vieh anf Dem Felde follt ihr 

nicht effen, dem Hunde follt ihr es vorwerfen. 
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Das 9566 1. 

1. Nimm Feinen falfeben Bericht an. Halte eg 
nicht mit Dem Böfewicht, zur Ungerechtigkeit ein 

Zeuge zu fein. 

2. Folae Der Menge nicht zum Böfen. In einer 

Streitfoche, wenn Du Deine Meinung 1000, bange 

Der Menge nicht nach, Das Necht zu beugen. 

3. Sei aber auch Dem gemeinen Manne in feiner 

Streitfache sicht zu Gunft. 

A. Tritt Du Den Dchfen oder den Efel deines 

4000998 irrend an, fo führe ihm folcben wieder zu. 

5. Siehſt Du Den Efel Deines Feindes erliegend 

unter feiner Loft, fo Hüte Dich ihm folcben allein zu 

überlaffen; Hilf’ ihm vielmehr abpacken. 

6. Du follft Das Necht Des Diirftigen nicht ben: 
gen, in feiner Streitfache. 

7. Entferne Dich von einer liigenbaften Sache; 

bringe Den nicht um, Der einmal als unfchuldig und 

gerecht beftanden: Denn ich werde fchon deu Unge⸗ 

rechten nicht losſprechen. 

₪. Beſtechung ſollſt Dn nicht annehmen; ב Die 

Beſtechung macht die Scharffichtigen blind, und ver: 

drebt Die Worte Der Gerechten. | 

9. Driicfe keinen Fremden; ihr wißt, wie einen 

Fremden zu Muthe ift: Denn ihr waret felbft Fremde 
im Lande Mizrajim. 

10. Sechs Jahre follit Du Dein Feld beföen, und 

Die Früchte Davon einfammeln; 
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11. Das fiebente Jahr aber follft du es brach 

liegen laffen, und was darauf wächft, völlig berlaf: 

fen: Dag e8 Die Dürftigen deiner Nation verzehren; 

und Den Neberreft Davon mag das Wild auf Dem 

Felde verzehren. So follft Du es auch mit deinem 

Weinberge und Delberge machen. | 

12. Sechs Tage kannſt Du Deine Geſchäfte Ver: 

richten, am fiebenten Tage aber mußt Du feiern: 

Damit Dein Ochs und Dein Cfel auch ruhe, und der 

Sohn deiner Sflavinn, fo wie Der Fremdling fich 

erbole. 

13. Seid forgfältig in allem, was ich euch gefagt 

babe. Laffet Den Mamen fremder Götter nicht er: 

wähnen, er foll Durch Deinen Mund gar nicht ge: 

hört werden. 

14. Dreimal follft Du mir im Sabre feiern. 

15. Halte Die Feier. Der ungefiuerten Kuchen: 

fieben Tage nämlich follft bu ungefänerte Ruchen 

eflen, um Die beftimmte Zeit des Mebrenmonats; 
Denn in Demfelben bift Dn aus Mizrajin gegangen. 
Man darf aber nicht ohne Gaben vor meinem An: 
geficht erfcbeinen. 

16. Ferner Die Erndtefeier bei Den Crftlingen 

Deiner 010010616: nämlich von Dem, was Du auf 

Dem Felde ausſäeſt; endlich Die Feier beim einfante 

meln Der richte, um Den Ausgang Des Jahres: 

wenn Du Die Früchte Deiner Arbeit vom Felde völ- 

lig eingefammelt batt. 

17. Dreimal im Sabre foll jede Mannsperfon 
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erfcbeinen vor Dem Angefichte Des Herren, des Ewi—⸗ 

gen. | 

18. Das Blut meines Opfers follft Du nicht beim 

geföuerten Brodt opfern, und das Fett meines Felt: 

opfers foll nicht über Macht bleiben bis an den 

Morgen. 

19. Die Erftlinge deiner friibeften Landfrüchte 

ſollſt du in das Haus des Ewigen, deines Gottes, 

bringen. Koche fein junges Vieh in Der Milch fei 

ner Mutter. 

20. Sch fende einen Engel vor Dich ber, Dich auf 

dem Wege zu bewahren, und Dich an Den Drt zu 

bringen, Den ich beſtimmt habe. 

21. Nimm dich vor ihm in Acht, und geborche 

feiner Stimme; fei nicht widerfpenftig gegen ihn: 

Denn er wird Feine Nachficht haben für euer Ver: 

brechen, mein Name ift auch in ihm. 

22. Wenn Du alfo feiner Stimme geborchit, und 

alles thuſt, was ich Durch ihn fagen laffe; fo werde 

ich Deiner 6856 Feind, und Deinen Widerfachern 

zuwider fein. 

23. Mein Engel foll vor dir Bergebn, und Dich 

zu Dem Bolt Emori, Chitthi, Perifi, Kenaani, 

Dreiundzwanzigftes Gapitel, 

Ders 20. Ich fende einen Engel vor dir her. Wir find 
nicht ber Anficht, daß diefe Worte fih auf einen wirklichen Engel 
bejiehen, da zu jener Zeit Gott noch jelbft das Volk leitete, fonbern bag. 
hierunter entweder Mofes felbft, oder Jofua gemeint feyn fonnte, 
Vergl. $ofua I, 18. 
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Chivvi und Zebuffi bringen. Diefes will ich vertil- 

gen. 

24. Biife dich nicht vor ihren Göttern, diene 
ihnen nicht, und apne ihnen nicht nach; vielmehr 

zerftöre fie, und zerbreche ihre Bildfänlen. 

25. Dem Ewigen, eurem Gotte, follt ihr Dienen; 

jo wird er eure Speife und euren Trank feqnen, und 

ich werde Krankheit von Dir fern fein laffen. 

26. Es wird Feine unzeitige Gebärerinn, auch 

feine Unfruchtbare in Deinem Lande fein, ch wer: 

de Die Anzahl deiner Tage voll fein laffen. 

27. Meinen Schrecken werde ich vor Dir herziehen 

laffen; und jedes Volk, zu welchem Du Eommit, Da: 

Durch in Unordnung bringen: und verurfachen, Dag 

alle Deine Feinde Dir Den Nacken zuwenden. 

28. Sch will Horniffe vor Dich berfchicken; Diefe 

follen den Ehivvi, Renaani und Chitthi austreiben, 

bevor du hinkommſt. | 
29, Sch werde ihn aber nicht in einem Jahre 

vor Dir austreiben: Dadurch möchte Das Land eine 

Wüſtenei werden, und die Thiere Des Feldes fich 

zu Deinem Schaden zu fehr vermehren. 

30. Nach und nach will ich ihn vor Dir austrei: 

ben; unterdeffen wirft Du Dich vermehren, und das 

Land befeten fonnen. 

31. Sch werde Deine Gränze fegen von dem Schilf: 

Bera 28. Horniffe. Biel beffer und wahrjcheinlicher ift bie 
Anfiht, bag «Zireah» eine Seuche bedeute, 
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meer bis an Das Meer Der Pelifchthim, und von 

Der Wüſte bis an Den Strom; nämlich Die Cinwoh: 

ner Diefes Landes will ich in Deine Gewalt geben, 

und m vor Dir wegtreiben, 

2. Du follft mit ihnen und ree Göttern Eeinen 

a mochen. 

33. Sie follen in Deinem Lande gear nicht bleiben: 

fie fonnten Dich zu Sünden wider mich verführen; 

Du Fünnteft verleitet werden, ihren Göttern zu Die: 

nen, und Diefes würde Dein Fallftricf fein. 

Das 21606 1 

1. Zu Moſcheh fprach er: Steige hinauf zu Der 

Erfcheinung Des Ewigen: Du, Aharon, Nadab, 

Abihu, und fiebenzig von Den Aelteſten Jiſraels; 

und werft ench in Der Ferne zur Anbetung nieder. 

2. Mofcheb allein foll zu Der Erfcheinung des 

Ewigen näher bintreten; jene aber follen nicht näher 

treten, und das Volk foll nicht mit ihm beranf: 

Eommen. 

3. Mofcheh Fam hinunter, und berichtete Dem 

Volke alle Worte des Cwigen, und alle Nechte. 

Die gefammte Nation antwortete einftimmig, und 

fpracben: elle Worte, Die Der Ewige gefprochen 

bet, wollen wir thun. 

5. Moſcheh febrieb alle Worte Des Ewigen nie: 

Der; ſtand des Morgens früh auf, errichtete unten 

am Berge einen Altar, und zwölf Säulen, nach Den | 

zwölf Stämmen Jiſrael's. 
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5. Er fandte Die Jünglinge aus Den Kindern 

Sifrael; Diefe brachten Ganzopfer, und fchlachte: 

ten, Dem Ewigen zu Ehren, Stiere zu Friedens: 

opfern. 

6 Moſcheh nahm die Hälfte Des Blutes, that es 

in Becken; Die andere Hälfte Des Bluts aber fprengte 

er auf Den Altar; 

7. Nabm Das Buch Des Bundes, und las es Dent 

Volke vor. Sie fprachen: Wlles, was Der Ewige 

gefprochen, wollen wir thun, und geborchen. 

₪. Moſcheh nahm Das Blut, befprengte 8 

Volk Damit, und fprach: Diefes ift Blut Des Bun: 

Des, welchen der Ewige mit euch gemacht, über elle 

Diefe Worte. 

9. 9090060, Aharon, Nadab, ,ל[0:0וו und fie: 

benzig von Den Aelteſten Sifraels ftiegen hinauf. 

10. Sie erblickten die Erfcheinung Des Gottes 

Sifrael’s; unter Deren Füßen war es wie ein Werk 

aus glänzendem Saphir, und wie Die Farbe Deg 

Himmels, wenn es Deiter ift, 

Pierundzwanzigftes Gapitel, 

Ders 10. Sie erblicdten die Erſcheinung ded 0901166 8. 
Vers 11. Sie ſchauten die Erjcheinung Gottes, 
Die Worte «wie Erſcheinung des» finden fich im ebräiſchen Terte 

nicht; der Beweggrund Moſes Mendelsſohn's, einen folhen Zuſatz 
zu maden, ift daraus leicht zu erflären und zu. rechtfertigen, 
bag er glaubte, dadurch einer faljchen Deutung der Sichtbarfeit Gottes 
vorbeugen zu müffen. Gn der That aber ftößt man bier auf feine 
Schwierigfeit, wenn man 2108 den Unterſchied zwijhen den Benen 
nungen «Elohim» (der Allmächtige) und dem man recht deutlch 

4: 
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11. An Die edlen Tiinglinge Der Kinder Zifrael's 

legte er feine Hand nicht; fie febauten die Erfebei- 

nung Gottes, apen und tranfen. 

auffaßt. Der Ewige, «der Gott für die Geifter alles Fleifches», 
fann vom Menſchen weber erjehaut nod) begriffen werden; ber 
Name Elohim aber, als ber fi in ber Schöpfung offenba- 
renbe, in ber frei waltenden Allmacht bem Menfchen fig 8 
fundgebende, wird von jedem Geifte, der fich beftrebt, die Geſetze ber 
Natur aufzufaffen und in fi abjpiegeln zu laffen, erjchaut und 
erfannt, und verhilft bem Menfchen durch dieſe Gotteserfenntnig jelbft 
zur Seligfeit für und für, indem der Menfch dann auch weiß: 8 
it ein Gott auf Himmel und auf Erden. 

Wir haben 200008 in unferer Erklärung zum erften Verſe ber 
Geneſis über die Bedeutung’ des Namens Elohim, fowohl in gram- 
matiſcher als theoſophiſcher Hinficht geiprochen und werben hier blos 
über die göttlichen Gefichte, oder über die Anſchauung der Gottheit einige 
Worte hinzufügen. Abravanel fagt in feinem Gommentare zur. Ge 
nefis, er würde fit glücklich ſchätzen, wenn Jemand ihm erklärte, 
warum im erften Gapitel nur ber Name «Elohim», im ;weiten bir 
gegen «der Ewige Elohim», dann im dritten wiederum 0108 «Elo- 

him», doc) bald darauf «ber Ewige Elohim», und fpäter Gap. IV 
blog «der Ewige» vorfommt? Wir müffen die Sefer darauf aufmerk⸗ 
jam machen, daß, jo lange ber Menfch nicht gefchaffen war, blog 
Der Ausdruck «Elohim» fteht; fo ſpricht auch bie Schlange und 
Anfangs Ghava blos von Elohim; mit der Schöpfung des 
Menſchen hingegen lefen wir ſchon «der Ewige Elohim», und nag 
dem Fall bes Menfchen 2108 «der Ewige». Unterfuchen wir biefe 
Fälle genauer, fo gelangen wir leicht zum Nefultate, daß «wer Ewige», 
oder wie 68 im Ebräifchen richtiger lautet, «das abfolute Seyn», von 
dem mit Geift begabten Menfchen als noch höher als der Wille, ein 
Werden entftehen zu laffen, erkannt, aber auch nur erfannt und 
nicht gejehen werden kann. Da diefes göttliche Seyn nothwendiger- 
weile allen Gefegen der Schöpfung vorangeht, fo muß dieſes Erken— 
nen nur rein geiftiger Natur jeyn, indem nämlich unfer Glaube an bie 
Wahrheit der Vernunft, — mit der Schöpfung felbft die unwillführliche 
Idee vonder Schöpfungskraft und mit der Kraft ebenfalls die unwillführ- 
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12. Der Ewige fprach zu Mofcheb: fomme zu 

mir auf Den Berg herauf, und bleibe pierfelbft. Sch 

will Dir Die fteinernen Tafeln mit der Lehre, und 

liche Idee des Kräftigen verbindet. Die Kraft an fid aber, bie fi) ung 
auf eine zwiefache Weile zeigt, nämlich in Der Körperwelt 8 
Schöpfung der Materie, welhe von und auch förperlich wahrgenom: 
men wird, und in der geiftigen Belt, als Hebel aller Thdtigfeit, bie 
wir nur duch das Denken erfennen — fteht Dem Menfchen um fo 
näher, je mehr biefer fig durch bas Beftreben, bem Berufe feines 
Geifted zu folgen, diefer Allmacht nähert, während ber weniger 
Denfende, oder gar das Thier, 2108 an dem Materiellen fieben bleibt, 

und bemgufolge nur eine einfeitige Schöpfung, oder 8 

Schöpfungsfraft erfennet. Bleiben wir nun bei der Materie 
ftehen, fo fallen und zwei Hauptmomente in die Augen, nämlich: 
bie unendliche Iheilbarfeit [6008 uns einzeln erfcheinenden Körpers, 
und bie unendliche Ausdehnung des Weltalls, das alle unfere Bow 
ftellung überfteigt. Wenn wir bemna in der Materie nur gewiffe 
einzelne Körper wahrnehmen, fo liegt diefer Fehler nur in der Be- 
jchränftheit unferer Organe, indem wir einerjeit3 nicht die Totalitit 
der Materie wahrnehmen und anbererfeité nicht bie emdliche Zerleg- 
barfeit jedes einzelnen Körpers bewerfftelligen können; bie Körper 
erjcheinen und je nad Verhältniß unjerer Organe, gleichſam 8 
Miniaturbilber einer Totalität und 015 Koloſſal-Bilder eines vollftändigen 
Individuums. Dag in dem fleinften Blitthen eines? Baumes ber 

ganze Organismus bea Baumes felbft, oder in bem fleinften Thier: 
chen bie Geftaltung eines Elephanten oder Mammuth3 wiederzufinden 
ift, Teuchtet einem jeden Menjchen ein; bag aber bie Lehre von den 
jogenannten Monaden oder Atomen, nämlich, bag es Theilhen gebe, 
bie ſich nicht mehr theilen laffen, allgemein unridtig aufgefagt war, 
fonnen wir ganz einfach dadurch bemeijen, daß aus rein mathema: 
tifhen Punkten fit Feine Linie bilden läßt; was aber mehr ala ein 
mathematifher Punft it, und wäre 08 noch fo Flein, müßte Bet 
jpielöweije, unter ein eine Million Mal vergrößerndes Mikroskop gebracht, 
fi) vor unjern Augen nod Million Mal weiter zertheilen laffen; 
folglich liegt die Bejhrinftheit unferer Wahrnehmuug offenbar in 
der Mangelhaftigkeit unjerer Drgane. Ganz baffelbe Verhältniß 



Das zweite Bud) Mofe, Gap. 24.ו  

Dem Gebote geben, Das ich Darauf gefchrieben, fie 

zu unterrichten. | 

13. 90700060 und fein Diener Jehoſchna ftanD 

auf: Moſcheh ftieg hinauf anf Den Berg Gottes. 

finden wir auch in der Anfchauung der Totalitit des Weltalls; ‘ba 
wir organisch ſehr bejchränft find, können wir nur in einer gewifjen 
Entfernung etwas flar fehen; ber Menſch fann ſich auch nicht rüh— 
men, ven Bau der Erde felbft ergründet zu haben, ebenfo wie er ſich auf 
gewöhnlichen Wege jehr wenig mit den Theilen bea Weltalls außer- 
halb des Eroballs befannt gemacht; und foll er aud dad ganze 
Leben der Forſchung der einzelnen Erdtheile widmen, jo teitt ihm 
wieder die Bejhrdnftheit feiner Organe in den Weg, ba eine folche 
Forſchung gewifle Zeiträume erfordert, zu denen das ה 
Leben verhältnismäßig unbedeutend ift. 

Denfen wir und aber unfere Organe fo ausgebildet, bag fie fig 
zum Groballe gleichjam wie zu unferem Geſichtskreiſe verhalten, jv 
würde und nicht fehwerer fallen bie Totalität der Erde zu unterjuz 
hen, als die des Diftrietes einer Blige mit Blumen und Thieren, 
die wir mit einem Blicke überfchauen können; ftellen wir ung ferner 

vor, unfer Auge fünnte die Gntwidelung ber kleinſten Theile eines 
jeden Körperd verfolgen, jo würde für und die Thdtigfeit der in 
ftetem Werden begriffenen Materie um fo mehr groper und verſtänd— 
licher erſcheinen. $a all unfer jebiges Wilfen, und alle unjere Gr 
findungen haben wir blos einer vermittelnden Kunft, bie. unferen 
Organen, gegenüber der unendlichen Materie, zu Hilfe kömmt, nämlich 
ber Zerlegungsfunft, ber allgemeinen Analyfe, ber Chemie und der 
Naturlehre im weitern Sinne zu verdanken, 

Die GefeBe der Natur, deren Zuſammenhang uns bis jest nod 
etwa fremd, ift, müßten uns dann nothwendigerweije fo flat feyn, wie 
Magnetismus und Clectricitit, bie taujenbe Jahre lang wohl geahnt, 
aber nicht erfannt worden waren. Wir wollen hierzu einige Beiſpiele 
anführen; wir fehen, daß der Stahl aus gewiffen Steinen Funken 
hervorlocken fann; bas Geſetz darüber ift ung aber unbefannt ;"wüßten 
wir nun den Grund, warum grade Stahl und nicht Golo dieſe active 
Kraft, warum gerade der Fenerftein und nicht aud) Thon biefe paffive 
Kraft haben, fo würde und auch dad Gejeh des Teuerhervordtingeng 
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14. Zu Den Melteften aber fprach er: wartet hier 

‚auf uns, bis wir zu euch zurückkommen; Hharon und 

Chur find ja bei euch, wer eine Nechtsfache Bat, 

mag zu ihnen bingehn. 

einleuchtend fein; wir haben ferner in ber organifchen Welt Die 
Erſcheinung des Farbenfpieles: die Strahlen brechen fic und bilden 
für unfere Augen verfehiedene Farben; warum aber 006 eine Saat. 
forn bie ftete Eigenſchaft hat, ſolche Blumen zu treiben, bie eine 
gewiſſe Strahlenbrechung hervorbringen und andere nicht, bleibt ung 
bis jest umerflärlih; jo auch endlich Haben wir die Erfcheinung, Dag 
der menfhliche Gedanfe auf den menjchlichen Körper, und durch dieſen 
auf andere Körper wohl einwirken kann, ohne uns jedoch den Zu- 
jammenhang hievon erklären zu fonnen. Stellen wir nun das Refultat 
Diefer Erfeheinungen in diefem Grundfage auf: alle Körper müffen für 
gewiſſe Einwirfungen eined andern Körpers auf fie empfänglich und 
vorbereitet fein, wenn durch dieje eine Veränderung in jenen hervorgeru- 
fen werden fol. Der Feuerftein mug gewiß jo vorbereitet fein, daß 
wenn ber Stahl auf ihn fhlagt, er Funken geben, die Blumen jo 
empfänglih für das Licht, bag fie gewilfe Farben annehmen, ver 

Menſch und die anderen Körper fo vorbereitet, bag fie den Einwir— 
fungen bea Geifted unterworfen fein müffen. Die fehönfte Mufif 
fann auf die Augen des Menfchen gar nicht wirfen, eben jo wenig 
das jchönfte Gemälde auf bas Gehör des Menjchen; folglich befteht 
das ganze Geheimnig der Natur in der Anpaffung gewiffer Gegen- 
fände nad Verhältnig von Kraft, Raum und Zeit zu einander. 
Da wir nun die geiftige Natur auch in der Welt finden, und zwar 
höher geftellt, al3 andere Erfcheinungen, jo ift e8 einleuchtend, bag 
eine Ergründung ber blos forperlihen Welt nicht gut möglich ift, 
jo lange und nicht auch das Princip der Gefese der geiftigen Welt 
befannt ift. Die Gabe nun, ben Willen Gottes in feinem Wirken 
in der Natur, fo wie auch den Beruf und die Stellung 008 Gei- 
66 in der Schöpfung, zu erſchauen, — heißt ein göttliches Geficht 
haben, wie wir e8 beim Propheten Feghefefiel finnbilvlich unter den 
vier Geftalten,: die das ganze Thierreih umfajjen, finden. Der 
Prophet nun, dem aud) das Weſen bes Geifles und bie Art ber 
Vorbereitung der Materie für den Einfluß befjelben empfänglih zu 

x 



144 Das zweite Bud Mofe, Gap. 24. 

15. Moſcheh ftieg alfo auf Den Berg, und die 

Wolke bedeckte Den Berg. | 
16. Die Herrlichkeit Des Civigen ruhete nämlich 

auf Dem Berge Sinai; und die Wolfe bedeckte Den 

ein, offenbart ift, fann folglih übernatürlide Wunder durch das 
Gebet zu Gott bewirken, Feinesweges aber, wie Biele irrthümlich 
dachten, Wiedernatürliches fhaffen, denn da die Naturgejege nad 
dem Willen Gottes find, jo hieße Widernatürliches hervorbringen, 
MWidergöttliches ſchaffen wollen, was eine Gottesläfterung ift und als 
Sünde der Hexerei, nach dem Gefege, mit dem Tobe beftraft werden 
muß. So fonnte wohl Mofed dur den Willen Gottes Die über- 
natüurliden Wunder bewirfen, Die und die heilige Schrift erzählt: 
feinesweges aber würde {id der Wille Gottes durch Mofe dahin 
Außen, daß eine. Kugel breiedig fei, oder daß ein Dreied % En: 
den habe u. dgl. andere nad) den ewigen Gefehen Der Natur un- 
möglihe Dinge, wenn aud bei Gott nichts unmöglich it. Das 
Wunderbare befteht nur in bem außergewöhnliden Willen Deg 
Schöpferd, ber fi), in Folge der Gebete der Propheten, bei Den 
Wundern der Schrift offenbart hat, und beffen Zufammenhang mit 
der pajliven Kraft der Gegenftände zu erfaffen wir Furzfichtige Men 
ſchen auger Stande find. Wenn wir daher in der Schrift manches Mal 
finden, bag auf das Wort Gottes ober Mofis hin, eine Thdtigteit 
auf der Erde entftanben, jo dürfen wir feinesweges glauben, bag 
Moſes dadurch etwa, Gott behüte, widernatürliche Erſcheinungen her- 
vorbringen wollte, welche er felbft mit bem gehäfjigen Namen: igen 
hafte «Schwarzfünftlerei, Hererei, Zeichenveuterei» belegt, jonbern bag 
er blos darauf hindeuten wollte: 08 gäbe ein Zufammenhang zwijchen 
dem Geiftigen und Körperlichen, welcher bem fterblichen Menjchen nicht 
befannt ift und ber fid) Durch Den höheren Willen bes himmlifchen Ba: 
ters offenbart, 

Gegen die Cinwenbungen, bie und vielleicht bie Ungläubigen 
machen werden, wollen wir hier nur ben Umftand anführen, dag man- 
ches jelbft gewöhnliche Geſetz Sahrtaufende von den fih Hug Div 
fenden ungefannt oder gar geleugnet wurde, aber jet, nachdem 
die Wiſſenſchaft ung bie Möglichkeit beffelben erklärt, als wahr 
befunden ift, wie 3. B. bie Kraft bes Pulvers, des Phos⸗ 
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Berg fechd Tage, om fiebenten Tage rief es aus 

der Wolfe zu Moſcheh. 

17. (Die Erfcbeinung der Herrlichkeit des Ewi— 

phors, bes Magnetismus, dad Dajein der Infuforien, ber Clectrici⸗ 
tät, die Theilbarfeit der Luft, Zerlegbarfeit bes Waflerd u, ſ. w. 
Wenn 68 nun einem Philofophen des 19. Jahrhunderts einfallen 
follte, die Erzählung, bag Moſes durch jein Gebet und dad Wort 
60901068 die Richtungen der Winde leiten, und dieſes und jenes 
Windes bewirken fonnte, au bezweifeln, jo werben wir ihn blog 
auf einige Stunden in’3 12, Jahrhundert zurückſchicken, um ihm zu 
zeigen, wie er fi) damals über die Cxiftens des Luftballons ober 

.metallenen Dampffchiffes, wenn man von einem joldhen geſprochen, 
luftig gemacht Hätte, woraud wir immer erfehn, daß der. Menjg, 
trot ber göttlichen Begabung feines Geiftes, viel zu Furzfichtig iſt, 
8 daß er das wunderbare. Walten Deg Allmächtigen in feiner Schöp- 
fung in ihrer Totalitit zu erfaffen im Stande wäre, Siehe Maimo- 
nides Schemonah Perakim J. 

Eröttern wir jetzt die Namen «Elohim» und der «Ewige». Siehe 
Gap. II, 2: «Da erjchien ihm ein Engel des Gwigen in einer 
Feuerflamme aus einem Dornbuſchey; Werd 5. 69018 der Ewige jah, 
bag er ſich Hinwandte, um zu ſchauen, da rief ihn Elohim aus dem 
Dornbufdes. Wir jehen nun aus diefen beiden Berjen, bag 
eigentlich ein Engel Gottes dem Moſes erjhien, dennoch) heißt es, 
bag Elohim mit ihm gejprochen; ferner 11, %. u. XI, 51, aug 
Gap. XII, 1%--16. und noch an anderen Stellen heißt e8: «Der 
Ewige werde jelbft im Lande Aegypten die Crftgebornen tödten und 
Iſrael erlöfens. 3m 4. 8B. Mol. XX, 16. Hingegen heißt e8: 
«Und er jandte einen Engel, der und aus Aegypten erlöfte. Werner 
Gap. XIU, 21. Heißt 68: «Und der Ewige geht vor ihnen bei Tage 
in einer Wolkenſäule und bei Nacht in einer Beuerfäule», während 

e8 Gap, XIV, 19 Heigt: lind der Engel des Allmächtigen, der vor 
dem Lager Iſrael's ging... .»; aus diefem erjehen wir ebenfallé, daß 
ber Engel, ald Bote bes Ewigen, aud den Namen befjelben entlehnt; 
was aber nod) fhlagenber viefe Namensentlehnung beweift, ift Gap. 
XXX, 18, wo e8 heißt: «Zwei Tafeln des Zeugniffes, Tafeln bon 
Stein, beichrieben von dem Finger Gottes»; ebenjo heißt 08 Gap. 

% 
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gen war wie ein brennend Feuer, oben auf Dem 

Berge, vor Den Augen Der Kinder Sifrael.) 

18. Mofcheb ging alfo in Die Wolke hinein, ftieg 

XXX, 17: And die Tafeln waren ein Werk 901008 und die Schrift 
war eine Schrift Gottes, gegraben auf den Tafeln»; aud Heißt e3 
Gap. XXXIV, 1: Und ber Ewige ſprach zu Moſes: «Haue bir 
zwei fleinerne Tafeln, wie bie erften, aus, und ich will auf die Tafeln 
jchreiben die Worte, Die auf ben erften waren.» Vergleiche dagegen 
‘Bers 27 und 28 bafelbft, wo 68 ausdrücklich heißt: Und der Ewige 
ſprach zu Mofes: «Schreibe dir diefe Worte auf.... und er war 
dort mit dem Ewigen. ... und er fehrieb auf bie Tafeln die Worte 
bes Bundedv. 5 B. Mof. X, 2. heißt e8 aber wiederum: «Und 
369 (Gott) will auf die Tafeln jchreiben» und Vers %: «lind Gr 
(Gott) ſchrieb auf die Tafeln. 

Außer allen wörtlichen Bedeutungen finden wir aber fon Darin 
einen Beweis dafür, daß Moſes beim Schreiben der Gejektafeln auf 
eine menſchliche Weife betheiligt war, ba er fowohl bei ben erften 
Tafeln, als bei ben zweiten, vierzig Tage und vierzig Nächte ohne 
Eſſen und Trinfen bleiben mußte, was ,סט wenn diefe Schrift auf 
außergewöhnlichem Wege bewerfftelligt ‚worden wäre, ber Gottheit 
nicht fo viel Zeit gefoftet hätte. Sollte aud) diefer große Zeitraum 
beim Niederfchreiben ber erften Tafeln dazu nöthig gewefen fein, um 
Moſes alle weitläuftigen Erklärungen der Thora mitzutheilen, fo 
blieben doch immer bie abermaligen 40 Tage beim Nieverfchreiben 
der zweiten Tafeln, als völlig überflüffig zu betrachten. Diefes berüd: 
fichtigend finden wir auch, bag alle die Wunder, die Mofes verrichtet, 
Direft ber Gottheit ſelbſt, da fie ohne bie Allmacht Gottes nicht ber: 
richtet werden Fonnten, zugeſchrieben werden müffen; vergleihe 5 8. 
Mof. XXXIV: «Oder ob ein Gott 08 je verjucht Hinzugehen, um 
ein Volk aud der Mitte eines andern Volkes herauszunehmen burg 
Verfuhungen, Wunder und Krieg, mit ftarfer Hand, ausgeftredtem 
Arm, großen und furchtbaren Thaten, fo wie der Ewige, euer Gott, = 
bor euren Augen für euch gethan in Wegypten». Wenn wir dem. 
nah den Namen «Ewige irgend einmal nicht in der eigentlichen Be- 
deutung finden follten, fo müſſen wir ihn nur ald entlehnt betrachten. 
In der That aber Iegt Moſes jelbft eine gang befondere Bedeutung 
dem Namen «Ewiger» Bei; fo Heißt 08 Gap. VI, 3: Ich erſchien 
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hinauf auf Den Berg; und fo 2/0600 Moſcheh auf 

dem Berge vierzig Tage und vierzig Nächte. 

Abraham, Iſaak und Jacob ald Gott der Allmächtige, mit meinem 
Namen der «Ewige» aber, Bin ich ifnen nicht befannt worden. . 

Der Name Elohim, alg dem menjchlichen Berftande gngänglicher, 
fann auch, ein bloßes Attribut vorftellend, im status constructus 
vorkommen (z. B. der Gott Iſrael's, Abraham); der Name «Givi 
ger» aber Fommt nie und darf nie im status constructus borfomv 
men, weil biefer 2108 die Abſolutheit Gottes vorſtellt. 

Gap, III. Als Moſes von Gott gum erften Male angerebet wurde, 
geihah e8 bur) bie Worte: Sch bin der Gott Deined 8 
(Elohei); 200/06 fragt nun Bera 13, unter welchem Namen. er 
Ihn dem Wolfe verfündigen folle? worauf ert Gott ihm Berg th 
antwortet: «3H bin der Ich Bin», womit nun fpäter Berd 15 der 
Name «Emwiger» bem Moſes mitgetheilt wird. 

Aus Gap. V, 2 if far serfichtlich, bag Pharao, der die Bedeu— 
tung des Namens «Elohim» womit bie Gottheit, bie in der Schöpfung 
befannt: und. al8 Die auf bas phyſiſche Leben ſowohl ber Menſchen als 
Vegetabilien gebietenbe Allmacht bezeichnet, wurde, — wohl wußte. mit 
dem Kamen ber «Ewige, ber, wie 08 800061000 im 5 99. Mof, 
XXVII, 16 zu fehen ih der Herr aller Beifter im Fleiſche genannt 
wurde, (es beißt namlich dafelbit: «Möge der Ewige, der Gott ber 
Geifter, fir alles Fleiſch einen Mann über. die Gemeinde seinfegen»); 
— nod nicht, befannt war, Kehren, wir nun zu der Exzaͤhlung von 
ber Anschauung Gottes durch die ficbsig Aelteften, fo finden wir -dafelbft 
biog eine: Beſchreibung des Raumes unter feinen Füßen, alſo 
nod) weniger, al8 Jegheſeklel ‚gefehen,, biefer aber nennt feine: An- 
ſchauuug «ein goöttliches Geflcht, die Crſcheinung der Glorie Wotteg. 
Demnach können wir ung nun denken, was wir unter bem. Worten 
in vorliegenden. Verfen: «Und fie ſahen den Gott Iſrael'sy, zu verſte— 
hen. haben. 8. bleibt fig nämlich, gang gleich fir die Worfehung, ob 
fie Dem menſchlichen Auge einen Blif in. bie Unendlichkeit zu thun 
vergönnt, oder ob; fie biefelbe. concentritt und. dem menfchlichen: Auge 

änglic macht, ob fie ben Geiſt des Menfchen zu Tid. erhebt, over 
6 ſelbſt zu ihm herabläßt. ZA die Offenbarung möglidy, fo-ift es 
auf beide Weifen gleih; daß fie aber moͤglich iſt, beweiſet eben 8 
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Das 25fte 6 1 wi 

1. Der Ewige fprach zu Mofcheh, wie folgt: 

2. Sprich zu Den Kindern Jiſrael s, ſie ſollen mir 

eine Steuer aufnehmen; von einem Jeden, dem es 

ſein Herz eingeben wird, ſollt ibs die Steuer auf: 

nehmen. 

3. Diefes ift Die Steuer, Die ihr bon ihnen an: 

nehmen follt: Gold, Silber und Kupfer; 

Bewußtſeyn felbft, das im menfchlichen Geifte lebt, fig unendlich 
Hoch über den Körper bur Tugend und Denfen zu erheben. Siehe 
aud) unfere Vorrede TIL, , unſern Commentar zu Jegheſekiel I, und 
2 8. Moſ. XXXIN—XAXIV. 

Fünfundzwanzigſtes Gapitel. 

Ueber bie Einzelheiten beim Baue 8 Stiftzeltes und der An⸗ 
fertigung aller, heiligen Opfergeräthſchaften haben wir nur Die allge- 
meine Bemerfung zu machen, daß die Ausfuhrlichfeit in der Bejhret 
bung jeded einzelnen der im Stiftszelte befindlichen Theile und Ge- 
fäße, ſowohl in der Anordnung zu deren Anfertigung, 018 zu deren 
Ausführung, einen wefentlihen Beweis in fig enthalte fur Die Au- 
thenticitit der Behauptung, bap Moſes jelbit dieſe Gapiteln niebergez 
fehrieben. Wenn die Myftifer unter diejen Cingelheiten Symbole zu 
fehen glauben, fo it wenigftend ber Beweggrund hiezu, namlich) 
Die Borausfegung eined in diefen fich wiederholenden Gapiteln noth- 
wendig zu Grumde liegenden Gedanfens, gewifjermaaBen nicht unhalt- 
bar. Da einerjeit die Gommentatoren bis auf Abrabanel alles 
Bemerkenswerthe in den Einzelheiten zu erklären geſucht, und anderen. 
feitö 08 und in jegiger Zeit an Daten fehlt, um’ und eine richtige 
Auffaſſung der alten Symbolik machen zu können, ſo müſſen wir es 
in dieſer Bibelausgabe den Leſern überlaſſen, jene älteren Commen— 
tare an Ort und Stelle nachzuleſen. Moſes ſelbſt ſagt, daß ihm 
die Form aller Geräthſchaften und des Stiftzeltes ſelbſt, machtſprüchlich 
auf dem Berge Sinai vorgeſchrieben und ihm befohlen wurde, ſich 
ſtrenge daran zu halten. 
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nu. Auch himmelblaue, purpurrothe und hochrothe 

Wolle, und Leinengern, und Ziegenhaare; . 

5. NRothgefärbte Widderfelle, Felle von Thecha⸗ 

febim, und Schittimholz; 

6. Del zum Leuchten, Gewürze zum Salböl und 

zum Naucberiwerf; 

7. Schohamfteine ול Edelſteine, 

zum Obermantel und zum Bruſtſchilde. 

8. Sie ſollen mir ein Heiligthum verfertigen, ſo 
will ich unter ihnen wohnen. 

9. Völlig ſo, wie ich dir im Bilde zeige: das 

Modell der Wohnung, und das Modell aller ihrer 
Geräthe; eben alſo ſollt ihr verfertigen. | 

10. Sie follen eine Lade von Schittimholz ver: 

fertigen; Drittehalb Ellen foll die Länge fein, an: 

Derthalb Ellen Die Breite, und anderthalb Ellen 

Die Höhe. | 

11. Du follft fie mit reinem Golde belegen, in: 

wendig und auswendig belegen, und oben einen gold: 

nen ran; herum machen. 

12. Dazu follft Du vier goldne Hinge רזא und 

an Die vier Eden anbringen: alfo, Dag auf Der 

einen Seite zwei Ringe, und anf Der andern Seite 

wiederum zwei Ringe Eommen. 

13. Mache auch Stangen von Schittimholz, be⸗ 

lege ſie mit Golde; 

14. Bringe alsdann die Stangen in Die Ringe, 

anf Den Seiten Der Lade, Die Lade Damit zu tragen. 

 א
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15. In den Ningen Der Lade follen die Stangen 
bleiben, niemals Davon weggenommen werden: 

16. In 9/6 Lade legſt לוו Das Zeugniß, les 

ich Dir geben werde, 

17: Mache auch einen Derfel bon reinem Golde, 

drittehalb Ellen Die Länge, und anderthalb Ellen 
die Breite, 

18. Mache zwei goldene Cherubim; von getrie 

bener Arbeit follft Dn fie machen, aus Den beiden 

Enden Des Deckels: 

19. Nämlich einen Chernb follff Du aus Dem 

einen Ende beransorbeiten, nnd einen Cherub ang 
Dem andern Ende. Aus Dem 6046] ſelbſt ſollt ihr 

Die Cherubim Derfertigen, an beiden Enden. 

20. Die Cherubim follen ihre 18061 oben ans: 
breiten, mit Den Flügeln den Deckel überdecken, und 

einer Dem andern Das AUngeficht zuwenden: jedoch 

fo, Dak Das Geficht der Cherubim gegen Den Deckel 

fich neige. 

21. Benn Du nun Diefen Dedel oben auf die Lade 

leaft (Cnachdem du in Die Lade Das Zeugniß getban 

Batt, weiches ich Dir geben werde); 

22. 650 werde ich Dir zu beftimmten Zeiten Da: 

felbft erfcheinen: und bon Dem Dedel herab, zivi: 

fchen den beiden Cherubin, Die anf Der Zeugnißlade 

find, 21066 mit Dir reden, Was ich Dir an Dic RinDer 

Sifrael auftragen werde, 

23. VBerfertige auch einen Tiſch von Schittimholz: 
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zwei Ellen Die Länge, eine Elle die Breite, andert: 
balb Ellen die Höhe. 

Belege ihn mit reinem Golde; mache einenמ.  

goldnen Kranz umber: 

25. Nämlich Du machft einen Hand daran, eine 

Hand breit, rings umher, und an Diefen Hand führft 

Du Den goldnen Kranz umher. 

26. Du machft auch vier qoidene Ringe dazu, und 
feßeft Die Ninge an Die vier Ecken feiner vier Füße. 

27. Unterhalb des Nandes follen die Ringe fein, 

als eine Mutter fiir Die Stangen, Den Tiſch zu tragen. 

28. Die Stangen machft du von Schittimholz, 

belegft fie mit Geld. Mit Diefen wird Der Tiſch 
getragen. 

29. Du verfertigft auch Schüffeln Dazu, und 

Schalen, Stüten und Neinigungsröhren, womit Dag 

Brodt bedeckt wird; von reinem Golde follft du fie 

machen. | 

30. Auf Den Tiſch leaft Du vor מוש 8% 

Schaubrodte. 
31. Berfertige auch einen Leuchter von reinem 

Golde; getriebne Arbeit foll Der Leuchter gemacht 

werden, Fug und Schaft; Die Kelche, Knöpfe und 

Blumen follen ans ihm beransgearbeitet werden. 

32. Sechs Arme follen aus feinen Seiten heraus— 

geben: nämlich Drei Arme Des 901000098 aus der 

einen Seite, und Drei Arme Des Lenchters ans Der 
andern Seitez 

33. Drei mandelförmig verzierte 556106 an dem 

® 
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einen Arme, ein Knopf und eine Blume; und drei 

mandelfürmig verzierte Kelche an Dem einen Arme, 

ein Knopf und eine Blume: fo an allen fechs Armen, 

Die aus Dem Leuchter herausgeben. 

34, An Den Leuchter felbft fommen vier Relche, 

mandelformig verzierte Knöpfe und Blumen: 

35. Ferner ein Knopf, in welchem ein Waar Arme 

fit; noch ein Knopf, an welchem das zweite Waar 

Mente fitst; und noch ein Knopf, an welchem Das 

Dritte Waar Arme fit: fo an allen fechs Armen, 

Die aus Dem Leuchter herausgeben. 

36. Thre Knöpfe und Arme miiffen aus ihm ſelbſt 

herausgearbeitet werden, ganz aus Einem Stüce 

xeines Goldes getrieben. 
37. Berfertige auch Dazu fieben Lampen. Wen 

man Die Lampen angiindet, fo foll es Leuchten gegen: 
über Der Borderfeite. 

38. Ihre Zwänglein, und Die Aichgefäflein follen 

zeines Gold fein. 

39. Ein Kiffar reines Gold foll man dazu Ver: 

arbeiten, zu allen Diefen Geräthen. 

40. Betrachte es wohl und verfertige es, nach 
Dem Modell, das Dir gezeigt wird auf dem Berge. 

Das 26fte Eapitel. 

1. Zur Wohnung verfertigit Du zehn Teppiche: 

von fechsfach gezwirnten Garn, blauer, purpurrotber 

und hochrother Wolle; mit Figuren von Cherubim 

Durchwirkt, Kunftiweberarbeit follft קוו fie machen. 
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2, Die Länge eines Teppiche foll fein achtund: 

zwanzig Ellen, und Die Breite vier Ellen eines Tey: 

pichs. Alle Teppiche follen einerlei 927006 haben. 

3 Fünf Teppiche follen gebeftet werden ein 

Stück an Das andere, und fünf Teppiche gebeftet 

ein Stück an Das andere. 

A, Du machit auch Schleifen von blauer Wolie 

= am Same Des einen Teppichs, welcher an dem Hefte 

Der äußerſte iftz und eben fo viel machit Du am 

Same des Teppiche, welcher an Dem andern Hefte 

Der äußerſte Ht. 

₪. Funfzig Schleifen machft Du an Den einen 

Teppich; nnd funfzig Schleifen machit Du an Das 

Ende Des Teppicbs, welcher an Dem andern Hefte 

ift. Die Schleifen miifjen gerade eine Der andern 

gegenüber fiten. 

6. Mache auch funfzig ER Spangen; wenn 

Du alsdann Die Teppiche einen mit Dem andern, ber: 

mittelft Der Spangen, verbindeft, fo wird Die Woh- 

nung ein einziges Ganze. 

7. Du machft auch Teppiche von Ziegenhaar, zum 

Gezelte über Die Wohnung; eilf Stiife follft du 

machen. 

8. Die Länge des einen Teppichs ſoll dreißig 

Ellen, und die Breite des einen Teppichs vier Ellen 

ſein. Alle eilf Teppiche follen einerlei Maaß haben. 

9. Du befteft Die fünf Teppiche befonders, und 

\ Die fechs Teppiche auch befonders; fehlägft aber den 
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fechsten Teppich über, gegen Die Borderfeite Des 

Gegeltes. 

10. Du machft funfjig Schleifen am Saume Des 

einen Teppiche, melcher an Dem äußerſten Hefte ift, 

und funfzig Schleifen am Saume des Teppiche, 

welcher an Dem andern Hefte ift. 

11. Du follft auch funfzig Fupferne Spangen nia: 

chen. Wenn Dn Dann Die Spangen in Die Schleifen 

bringft, fo fügft Dn 208 Gezelt zufommen, Dag es ein 
einziges Ganze wird. 

12. Das Meberbleibfel an Den Teppichen 6 

Gezelts: nämlich Das halbe Teppichftück, Das mehr . 
ift, foll berabbangen auf Der Hinterfeite Der Woh- 

nung; 
13. Die eine Elle anf Dicfer Seite, fo wie Die 

eine Clle auf der andern Seite, an 1100601006, in 
Der ‚Länge Der Teppiche Des Gezelts, foll auf beiden 

Seiten Der Wohnung berabhangen, um folche zu 

bedecken. 

14. Dun follft auch eine Decke über Das Gezelt 

machen, aus rothgefärbten Widderfellen, und eine 

Dede von Thechafchimfellen oben darauf. 

15. Du macbft Die Bretter zur Wohnung: von 

Schittimbolz;, aufrecht ftehend. 

16. Die Länge Des Brettes foll zehn Ellen fein, 
| 

nnd Die Breite eines jeden Brettes anderthalb Ellen. 
17. Cin Brett bekommt zwei Zapfen: Diefe wer: 

Den eingepaft, einer foie Der andere; fo machſt du | 

e3 an allen Brettern Dov Wohnung. 
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18. Du macbft alfo Die Bretter zur Wohnung: 

zwanzig Bretter zur fidlichen Seite. 

19. Bierzig filberne Fike follft Dn machen unter 

Den zwanzig Brettern: zwei Füße unter einem Brette, 

zu feinen beiden Zapfen, und zwei Füße ımter einen 

Brette, zu feinen beiden Zapfen; 

20. Zur andern Seitenwand Der Wohnung, zur 

nördlichen Seite nämlich, auch zwanzig Bretter; 

21. Und vierzig filberne Füße: zwei Füße unter 

einen Brette, und zwei Füße unter einem Brette. 

22, Zur Hinterwand Der Wohnung, zur weftlichen 

Seite, machft Du ſechs Bretter; 

23. Und zwei Bretter zu Den Winfeln Der Woh— 

mung on Der Hinteriwand. 

24. Sie follen unten zufommenfchliefen, müſſen 

auch oben zufanmenpaffen in Einen Schlußring; 

fo foll es an beiden fein, und fie follen an beiden 

Eden angebracht werden. 

25. &s find alfo zufammen acht Bretter, mit 
filbernen Füßen; nämlich ſechzehn filberne Tipe: zivei 

Füße unter einem Brette, und zwei Füße unter ei: 

nem Brette. 

26. Dn machft ferner 97/0061 von Schittimholz: 

fünf Stück für Die eine Seitenwand der Wohnung, 

27. Und fünf Niegel für Dic andere Seitenwand 

Der Wohnung, und fünf Nicgel für Dic Hintermand 

Der Wohnung, 

28. Der mittelſte Niegel gest Durcd Ste Bretter 
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Durch, riegelt fie zufammen von einem Ende zum 

andern. | 

29. Die Bretter mußt Du mit Gold belegen; Die 

Ninge macht Du von Gold, durch welche Die Riegel 

geftecft; Die Riegel bedeckt Du mit Gold. 

30. Alsdann richteft Du Die Wohnung auf, nach 

der Weife, welche Dir auf Dem Berge wird gezeigt 

worden fein. 

Sechsundzwanzigſtes Gapitel. 
Bers 30. Daß die ausführliche Befchreibung aller diefer Sacher 

einen großen arddologifhen Werth Hat, und darin eine große Aus- 
beute für den Zuftand aller Künfte damaliger Zeit zu finden ift, da 
Moſes Männer wie Begalell und Ahalihab und nod) viele Andern 
fand, bie den ihm offenbarten göttlichen Willen auszuführen im Stande 
waren — wird wohl einem jeden einleuchtend feyn. So jehen wir 
3. B., bag Die Gold-, Silber: und andere Metallarbeiten fehr weit 
vorgeföhritten waren, ba man bei bem Gtiftözelte nicht nur Drath, 
Guß⸗ und getriebene Arbeiten, wie die Krone, der Leuchter mit feinen 
Blumen nebft Flechtwerk, Gegenftände welche alle nach vorausberech⸗ 
netem MaaBe und Gewicht angefertigt werden mußten, — anmandte, 
jondern nod) größere Guparbeiten, wie ber Guß der Schwellen, 8 
Hammern bea fupfernen Altar mit feinen Geräthfchaften und das 
negformige Sieb, wie aud die Säulen und Riegel, auszuführen hatte. 
(Gap. XXV u. XXVIL) Ferner finden wir, daß die Webefunft einen 
hohen Grad von Bollfommenheit erreichte, da felbft Gold und andere 
Drathfäden mit Purpur und Azurfäden in Figuren eingewebt waren; 
Gap. XXVI, 31: «Und mache einen Vorhang bon himmelblauer, 
purpurrother und carmefinfarbiger Wolle, nebft gezwirntem Byſſus, 
mit Figuren bon Cherubim durchwirft, nach Kunftweberarbeit foll man 

ihn maden, Vers 36 nach Stickarbeity; XXVIII, 6: «Und 6 
Prieftergemand follen fie machen aus Gold, blauem, purpurrothem, 
carmefinfarbigem und gedrehtem Garn, Kunftweberarbeitp Bers 1: 
«Und zwei Kettshen von reinem Golde mit Endfanten verfehen bog 
geflogtener Arbeit). — So fehen wir aud) Gravir⸗ nnd Juvelier⸗ 
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31. Du follft auch einen Vorhang machen, von 

blauer, purpurrother, und bochrother Wolle, und 

fechsfach gejwirntem Garn; mit Figuren von Che: 

rubim Durchwirft, Runftiveberarbeit foll mon ihn 

machen. 

32. Diefen Vorhang legit Du anf vier Säulen 

von Schittimholz, Die mit Gold belegt find; ihre 

Hafen auch von Gold, auf vier filberne Füße. 
33. Du wirft den Vorhang gerade unter Den 

Spangen der Teppiche anbringen; innerhalb des 

Vorhangs brinaft Du Die Lade Des Gefekes hinein: 

fo fol Der Vorhang euch ein Zwifchenfcheid fein, 

zwifchen Dem SHeiligiten und Dem Allerheiligſten. 

34. Du legit bernach Den Deckel auf Die Lade 

Des Zeugniffes, in Dem Allerheiligiten. 

35. Den Tifch fetsit Du anferhalb Des Vorhangs; 

Den Leuchter dem Tifche gegenüber: nimlich an Der 

Arbeiten, weldhe in Diamanten ausgeführt wurden, Gap. XXVIIL 
wobei und bie ganze Jdee der Druderfunft, bei ber Zuſammenſtellung 
der gravirten Buchftaben in den Urim und Tumim, unverkennbar vor 
die Augen tritt. Hat nun Moſes in feinem göttlichen Geifte bie 
Berfertigung dieſer Gegenftinbe angeordnet, fo läßt er doch ben 
Künftlern, bie Alles jo meifterhaft ausgeführt, vollfommene Gerechtig- 
feit wiberfahren. Seine edle Abſicht, die Namen ber Künftler auf 
die Nachwelt fommen zu laffen, tft nah unjerer Anficht als Beweg- 
grund hinreichend, jowohl den Plan 015 die Ausführung ber Kunft- 
arbeiten ausführlich zu befchreiben. Wie hod) aber bie heilige Schrift 
die Künfte achtet, ift daraus zu erfehen, daß fie jene zwei Männer 
018 «begabt vom göttlichen Geifte» hochfeiert, fiehe Gap. XXXV, 31— 
35; Gap. AXXVL 1--6, wo ebenjo ihre Kunft, als Bieberfeit, in 
furzen aber Fräftigen Zügen dargeftellt tt. 
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Seitenwand der Wohnung, auf Der füdlichen Seite; 

Den Tiſch aber bringft Du an Die nördliche Seiten: 

wand. 1 

36. Du machft eine Dede zum Cingange 6 

60016168, von blauer, purpurrother, hochrother Bolle, 

und fechsfach gezwirntem 690: 

37. Du machit zu Diefer Decfe fünf Säulen von 

Schittimbolz; belegft fie mit Gold, ihre Hafen von 

Sold, und giefeft Dazu fünf kupferne Füße. 

Das 2766 .1 

1. Du machft den. Altarheerd von Schittimholz: 

fünf Ellen die Länge, und fünf Ellen Die Breite; 
Der Altarheerd foll vierecfig, und Die Höhe Deffel: 

ben drei Ellen fein. 

2. An Den vier Winkeln machit Du טוט שט 6 

Eden. Die Ccfen werden aus Einem Stück mit Dem 

Heerde gemacht; Du belegft ihn mit Kupfer. 

3. Du machit auch Töpfe, ihn von Aſche zu rei: 

igen; Schaufelu, Becen, Gabeln und Kohlpfannen 

Dain. Mlle feine Geräthe machft Du aus Kupfer. 

A. Du machft ferner ein Sicbiverf, netzförmig, 

von Kupfer. An Diefem 92666 macht Du vier Ninge 

von Kupfer, an Den vier Cen. 

5. Diefes Siebwerk befeftiaft Du unterhalb Der 

Anstodung am DOpferaltar. Das Mes fell bis in 
Die Hälfte Des Altarheerdes reichen. 

6 Du machft auch Stangen zum Witarbeerde, 

Stengen von Schittimbolz; belegit fie mit Kupfer. 
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7. Die Stangen werden in Die Ringe qeftecft: fo 

Dag Die Stangen an beiden Seiten Des Altarheerdes 

feien, indem man ihn trägt: 

₪. Hohl, von Tafeln zufammengefetst ſollſt Du 

ihn machen; wie er Dir anf Dem Berge gezeigt wor: 

den, fo foll man ihn machen. | 

9 Du macht Den Vorhof zur Wohnung, zur 

fiidlicben Seite; qeftrigte Umhänge zum Vorhof 

von gezwirntem Garn; hundert Gllen lang, für Die 

eine Seite; 

10. Dazu zwanzig Säulen, nebft zwanzig Eupfer: 

tien Füßen: Die 450008 an Den Säulen, und ihre 

Reifen filbern. 

11. Sp auch gut nördlichen Seite in Der Länge 

hundert Ellen lange Unhänge; dazu zwanzig Säulen, 

nebit zwanzig Eupfernen Figen: Die Haken an Den 

Säulen, und ihre Neifen filbern. . 
12. Die Breite Des Hofs: zur weftlichen Seite 

funfzig Ellen Unhänge; dazu zehn Säulen, nebit 

sehn Füßen. 

13. Die Breite Des Hofs: zur Dftiihen Seite 

fanfjig Ellen: 
14. Nämlich funfzehn Ellen 111061106 zu der einen 

Seite neben dem Eingange, Dazu Drei Säulen, nebft 

Drei Füßen; 

15. Und zu der andern Seite neben dem Eingange 

auch funfzehn Ellen Umhänge, Dazu Drei Säulen 

nebft Drei Füßen. 

16. Zum Gingange des Borhofs eine Decke von 
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zwanzig Ellen, von blauer, pyurpurrother, hochrother 

Wolle, und gezwirntem Garn: Sticferarbeitz Dazu 

vier Säulen, nebft vier Füßen. 

17. Alle Säulen des Vorhofs rund umber haben 

filberne Neifen; ihre Hafen ts filbern, und ihre 

Füße Eupfern. 

18. Die Länge des Vorhofs Hundert Ellen, Die 

Breite auch funfzig Ellen: nämlich bis funfzig Ellen 

in Der Länge; Die Höhe Der Umhänge fünf Ellen, 

von gezwirntem Garn; dazu Fupferne Füße, 

19. Alle übrigen Gerätbe Der Wohnung, zum 

Dienft derfelben, alle ihre Nägel, und alle Nägel 

Des Vorhofs follen von Kupfer fein, 

20. Du follft aber auch Den Rindern Zifrael be: 

fehlen, Dag fie Dir das reinfte Del von geſtoßenen 
Sliven bringen: zum Leuchten, um beftändig Licht 

bremen zu laffen. 

21. Im Stiftögezelt außerhalb des Vorhofs, 

welcher vor dem Zeugniß ift, fol Aharon und feine 
Söhne Das Licht zurecht machen: Daf es brenne von 

Abend bis Morgen, vor dem Ewigen. Diefes foll 

eine immerwährende Berprdnung fein, für ihre Nach: 

fommen, von den Kindern Sifrael’s. 

Das 5876 1 

1. 906 deinen Bruder Aharon und feine Söhne 

mit ihm aus Den Kindern Jiſrael's zu Dir kommen, 

ihn zu meinem Dienfte einzuweihen; nämlich: Aharon, 

Nadab, Abihu, Clafar und Ithamer, Die Söhne 

Aharon's. 
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2. Du follit Heilige Kleider machen laffen, für 

Deinen Bruder Aharon, zum Anfehn und zur Pracht. 

3. Nede daher mit allen weifen Künftlern, mit 

jedem, Den ich mit einem weifen Geift erfüllt babe, 

Daf fie Aharon’3 Kleider verfertigen: ihn zu heilt: 

gen, und zu meinem Dienft einzumweiben. 

A. Diefes find Die Kleidungsſtücke, welche fie 

machen follen: ein Bruſtſchild, und einen Wiantel, 

ein Iinterfleid, einen gewürfelten Leibrock, einen 

Bund, und einen Gurt; fie follen heilige Kleider 

machen für Deinen Bruder Aharon, und für feine 

Söhne, ihn zu meinem Dienft einzuweihen. 

5. Hierzu follen fie Das Gold, Die blaue, purpur: 

rothe, hochrothe Wolle, und das Garn וז 

nehmen. 

6 Den Mantel follen fie machen von Gold, 

blauer, purpurrother, bochrother Wolle, und von 

Garn gedreht: Runftweberarbeit. 
7. Es follen zwei Schulterftiicke Daran geheftet 

fein, an beiden Ecken, wodurch er befeftigt wird. 

Ss. Und Das Gürtelband des Mantels, welches 

daran fiBt, fol von gleicher Arbeit, ans Einem 

Stücke mit ihm fein; von Gold, Blauer, purpurro: 

ther, hochrother Wolle und Garn gedreht. 

9. Du follft zwei Schohamfteine nehmen, und darin 

einftechen laffen die Namen Der Kinder Sifrael’s: 

10. Nämlich fechs von ihren Namen in Den einen 

Stein, und Die Damen Der fechs übrigen in Den 

zweiten Stein, nach der Ordnung ihrer יח 
2B. Mof. 



102 Das zweite Buch Moſe, Gap. 28, 

11. Nach der Kunftarbeit eines Steinfchneiders, 

wie ein Siegel geftochen wird, follit Dn Die beiden 

Steine ftechen laffen; nach Den Namen der Kinder 

Rifrael, umringt von goldnen Einfoffungen, ſollſt Du 

fie machen. 

12. Diefe beiden Steine feeft Du auf die Schul: 

terblätter Des Mantels, Steine Des Andenkens für 

Die Kinder Zifrael's; fo foll Aharon ihre Namen 

tragen vor Dem Ewigen auf feinen beiden Achſeln, 

zum Andenken. 
13. Du macht alfo zwei Cinfafjungen von Gold; 

11. Und zwei Ketten von reinem Golde, mit End: 

fuoten verfehn, von geflochtuer Arbeit. Die beiden = 

geflochtuen Ketten ſollſt Dn in Die beiden Einfaffun: 

gen befejtigen. 

15. Du follit Den Schild des Ausfpruchs machen; 

Runftweberarbeit, wie Die Mrbeit Des Mantels, ver: 

fertiaft Du ibn; von Gold, blauer, purpurrother, 
hochrother Wolle und Garn gedreht follft du ihn 

machen; 

16. Er ſoll viereckig ſein, doppelt über einander; 

ſeine Länge eine Spanne, und ſeine Breite auch eine 

Spanne. 

Achtundzwanzigſtes Capitel. 

Ders 11. «Bie in Siegel geſtochen wird,» alfo verkehrte 
Schrift wie beim Drucken; vielleicht aber wollte Moſes dadurch die 
Relief⸗Schrift andeuten, indem ſonſt V. 36) bie fo verkehrt gravirten 
Worte auf dem goldenen Stirnbleche ſich nicht gut ausgenommen 
haben müßten. 
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17. Du befetzeft ihn mit Edelgeſteinen, vier Heihen 
Edelgefteine; eine Neihe Ddem, Pitedah, und Ba: 
refeth: dieſes ift Die eine Neihe; 

18. Die zweite Neihe: Nophech, Sapphir und 
Jahalom; 

19. Die dritte Reihe: Leſchem, Schebo und Ach— 

lamah; 

20. Und die vierte Reihe: Tharſchiſch, Schoham 

und Jaſchpeh. Su Gold gefaßt ſollen fie fein, wo 

fie eingefetst werden. 

21. Die Steine follen nach Den Namen Der Rinder 

Siftael fein: zwölf, nach Unzahl ihrer Namen, wie 

ein Siegel geftochen wird, jeder Stamm nach feinen 

Damen; fo follen die Steine nach Den zwölf Stim: 

men fein. 

22. An das Bruſtſechild macht du EGinhängſel mit 

Endknoten von geflochtner Arbeit, aus reinem Golde. 

23. Du machft nämlich an dem Schilde zwei qoldne 

Ninge, und befeftigit Die beiden 9100806 in Die beiden 

Ecken 20898 943. 

24, Sodann bringft Du Die beiden. geflochtnen 
goldönen Ketten in Die beiden Yiinge, Die in Den 

Eden des Schildes find; 

25. Und Die beiden Enden der beiden Ketten be: 
feitigft Du an Die beiden Einfoffungen. Diefe feteft 

  in Die Schulterblätter Des Mantels auf Dieקוו
Außenſeite. 

26. Ferner machſt du noch zwei goldne Ringe, 

befeſtigſt ſie an die übrigen beiden Ecken des Schildes: 
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nömlich on Den Saum gegen Den Mantel zu, und 

zwar an Die innere Seite. 
27. Du machit noch zwei goldene Ringe; Diefe 

feßeft Du in Die beiden Schulterblätter des Mantels, 
unterhalb Des Schildes: an Die Aufenfeite, in Die 

Gegend, wo Der Mantel anfchlieft, über Dem Gür: 

telbande 066 64. 

28. Dian fehnürt alsdann das Bruftfebild an, aus 

feinen Ringen in Die Ninge Des Mantels mit einer 

Schnur von blauer Wolle, damit der Schild fet 
bleibe an dem Gürtel des Mantels; und fo fann 

Der Schild nicht von Dem Mantel weichen. 

29. Aljo fol Aharon die Namen Der Kinder 

Sifrael’s in dem Schilde Des Ausſpruchs auf feinem 

Herzen tragen, wenn er in Das Heiligthum Eommt: 

zum beftändigen Andenken vor Dem Ewigen. 

30. Su den Schild des Ausfpruchs 16066 Du Die 

rim und Thummim, Damit fie anf Dem Herzen Aha— 

ron's liegen, wenn er vor den Ewigen fommt; alfo 

foll Aharon Den göttlichen Ausfpruch an Die Rinder 

Sifreel beftändig auf feinem Herzen tragen, bor Dent 

Ewigen. 

31. Das Unterkleid unter Dem Mantel machſt Du 

ganz bon blauer Wolle, 

32. Die Deffuung oben am Unterkleide foll einwärts 

umgefchlagen fein. An der Deffmmng foll rund um: 

Ders 32. «Wie an der Deffnung eines Panzerhemdes 
foll daran feyn». Mendelsſohn nimmt baa Raf im Worte Kefi, 
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ber eine Borte fein, von Weberarbeit; wie an der 
Deffnung eines Panzerhemdes foll daran fein, damit 

er nicht reife. 

33. Unten am Saume macht Du Granatäpfel bon 

blauer, purpurrother und bochrotber Wolle, am 

Taine Des Unterkleides umher; und zwifchen ihnen 

auch goldne Schellen umher; | 

34, Nämlich immer eine goldne Schelle und ein 

Grenatapfel, und fo rund umher an Dem Some 

 . 6תא

35. Diefes Unterfleid fol Aharon tragen bei fei: 

ner Umtsverrichtung: Damit fein Sant gehört werde, 

wenn er in Das Heilige bineingeht vor Den Etwigen, 

wie alle ihm vorangehende Gommentatoren, als einen grammatifchen 
Hilfsbuchſtaben. Was uns zuerft in Dicfer Erklärung auffiel, tft ber 
Mangel eines genitivifchen Makif's, zwifchen den Wörtern Kefi und 
Thaghra, während e8 fi) zwijchen den Wörtern fi-roschoh in Dem 
felben Berfe vorfindet; .vergleihe Gap. XXXIX, 23, wo bieje Gr 
ſcheinung fich wiederholt; vergleiche Job, Bers XXX, 18, welder in allen 
bisherigen lleberfegungen fo ſchwerfällig ift; treffend richtig Hingegen 
giebt 3. Lewinfohn in feiner Etymologie zum Hohenlied biefen Bers, 
indem er bag Kaf im Worte Kefi als Wurzelbuchftaben annimmt, 
wobann wir bie Wurzel Kafa, biegen, dann das Gubftantiv Kef, 
Biegung, Talte, erhalten, wie aus der Wurzel Schawa dad Haupt— 
wort Schewi entftand; Job ſchildert nämlich den fihredlichen Zuftand 
feiner Leiden vom Ausfage, indem ihm Hemd und Kleider anfleben 
und fich nicht abziehen laſſen. Jenem hierin folgend nehmen wir aug 
bag Kefi im vorliegenden Berfe 018 Hauptwort, demzufolge wird ber 
Bera lauten: «Eine alte ringsum habe 68, damit ed nicht reißen», 
Ber 33. Aud goldene Schellen». Alfo wußte man fhon 
damals von Gloden; find die Glocken hier 2108 in Kleinen barge 

  fo finden wir fpäter biefelben in größerm Berhaltniffe, (Iesקה, <
ſaias und noch Andere), 
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und wenn er wieder herauskommt, — unD er nicht 

fterbe. 

36. Du follft ferner ein Stirnblech von reinem 

Golde machen, und Darin ausftechen laffen, wie ein 

Siegel qeftocben wird: Dem Ewigen beilig. 

37. Diefes machit Du +6) an eine Schnur bon 

blauer Wolle, über Den Bund; nämlich Das Blech 

fol auf Der Borderfeite Des Bundes Dangen. 

38. Aharon foll es an feiner Stirne tragen. 

Hiermit fol Aharon Die Schuld aller Heiligthümer 

übernehmen, welche Die Kinder Zifraei’s beiligen 

tverden; und zwar aller ihrer heiligen Gaben. 68 

fol beitändig an feiner Stirne fein, ihnen zur Ver: 

fieberung Der gusdigen Annahme bor Dem Civigen. 

39. Den Leibrocf macht Du gewiürfelt ans Seinen, 

Den Bund auch aus Seinen; Den Gurt aber macht 

Du Stieferarbeit. 

ao. Für Aharon's Söhne machit Du 901029640 ; 

Du machſt ihnen auch Gurte, nnd hohe Mützen, zum - 
Anſehn und zur Pracht. 

A. Mit Diefen befleideit Du Deinen Bruder Aha: 

ron, und eine Söhne mit ihm; Du follft fie folben, 

ihnen Die Hände füllen, und fie heilig erflären; fo 

follen fie mir dienen. 

42. Mache ihnen auch Beinkleider von Leinen, 

Die Schaam zu bedecken; fie follen von Den Lenden 

Vis an Die Schenkel gehn. | 

| AB. Diefe follen Aharon und feine Söhne tragen, 

wenn fie in Das Stiftsgezelt fommen, oder wenn fie 
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ich Dem Altar nahen, in Deifigen Dingen ihr Amt 

zu verrichten: Damit fie fich 20166 

zuziehen, und fterben. Diefes ift eine ewige Berord: 
nung für ihn, und für feinen Saamen nach ihm.- 

Das 29fte Kapitel, 

1. Folgendes follit Du mit ihnen vornehmen, um 

fie zuheiligen, Dag fie mir priefterlich Dienen, Nimmt 

einen Stier, nämlich ein junges Nind, unD zwei 

Widder: alle ohne Gebrechen; 

2. Und ungefänertes Brodt, auch ungefänerte 

Kuchen mit Del eingerührt, und ungefänerte Fladen 

mit Del beftrichen; ous feinem Waizenmehl follft Du 

fie machen. 

3. Diefe legit Du in einen Korb; und bringft fie 

Dar im Korbe, nebit Dem Stier und Den beiden 

Widdern. 

4. Aharon aber und feine Söhne follit Du vor 

Den Eingang Des Stiftszeltes bintreten und fich in 

Waller baden laffen. 
5. Sodann follit Du Die Kleider nehmen; Dem 

Aharon Den Leibrocf, Das Unterkleid Des Mantels, 

Den Mantel und Das Bruftfebild anlegen, und ihm 

Den Mantel umbinden, mit Dem Gtürtelband 8 

Meantels. 

6. Sodann fetseft du ihm Den Bund anf Den Kopf, 
und befeftigit die heilige Krone über Den Bund. 

7. Endlich nimmft du Das 6201091, giefeft 68 auf 

fein Hanpt, und falbft ibn. 
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8. Ferner follft Du feine Sohne herkommen 1007011, 

fie mit Zeibröcken befleiden; 

9. Ihnen Gürtel umbinden, Aharon fowohl als 

feinen Söhnen, und ihnen die hoben Mützen auf: 

feßen; hierdurch foll ihnen Das Briefterthbum zur 

ewigen Verordnung fein, und Dadurch Daft Du Aha— 

ron und feinen Söhnen ihr Amt übergeben. 

10. Den Stier follft Du alsdann Dinbringen lafjen 

vor Das Stiftszelt. Aharon und feine Söhne follen 

ihre Hände Dem Stier auf den Kopf legen. 

11. Alsdann follit Du Den Stier fcblacbten, vor 

Dem Ewigen, vor Dem Eingange Des Stiftsgezelts; 

12. Und von Dem Blute Des Stiers nehmen, und 

mit Deinem Finger in Die Winkel des Altars ftreichenz 

alles übrige Blut aber an den Grund Des 98 

gießen. 

13. Sodann ſollſt du alles Fett nehmen, welches 

Die Cingeiveide bedeckt: auch Das 9066 über Der 

Leber, und Die beiden Nieren, nebit Dem Fette, Das 

Daranf itt; und auf Dem Altar in Rauch aufgehn 

laſſen. 

14, Das Fleiſch des Stiers aber und fein Fell, 

wie auch feinen Miſt, follft Du im Feuer verbrennen, 

auferhalb Des Lagers; Diefes ift ein Sündopfer. 

15. Den einen Widder follft Du nehmen, und Abe: 

von und feine Söhne follen igre Hände Dem Widder 

auf Den Kopf legen. 

16. Hernach fcblacbteft Du Den Widder, nimmft 

fein Blut, fprengft es auf Den Alter rings umber. 
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17. Alsdann follft Du Den Widder in feine Stücke 

zergliedern, fein Eingeweide und Knieſtücke abiva: 

fcben, und fie zu Den übrigen Stücken und zu Dem 

Kopf legen. 

18. Hierauf follft Du Den ganzen Widder auf dem 

Altar in Rauch aufgehn laſſen. Dieſes ift ein gan- 

zes Dpfer, dem Civigen zu Ehren; ein lieblicher 

Geruch, ein Brandopfer, dem Ewigen zu Ehren. 

19. Endlich follft Du Den zweiten Widder vorneb: 

men, und Aharon und feine Söhne follen ihre Hände 

Dem Widder auf Den Kopf legen. 

20. Hernach fchlachteft Du Den Widder, nimmſt 

von feinem Blute; bringit es an Den bervorragen: 

den Knorpel ant rechten Dhre Aharon's und feiner 

Söhne, an den Daumen ihrer rechten Hand, und an 

Die große Bebe ihres rechten Fußes; fprengft Das 

Blut auf dem Altar rings umher; 

21. Nimmſt bon dem Blut, welches auf Dem 

Mitar ift, und von Dem 6201091; fprenaft es auf Aha⸗ 

ron und feine Kleider, wie auch auf feine Söhne und 

auf ihre Kleider: wodurch er und feine Kleider, wie 

auch feine Söhne und ihre Kleider Heilig fein follen. 

22, Hierauf nimmſt קוו bon dem Widder das Fett 
und Den Schwanz, und Das 64), welches Die Ein: 

geweide bedeckt; auch Das 9066 tiber Der Seber, und 

Die beiden Nieren, nebft Dem Kette, Das darauf ift, 

und Das rechte Buaftiicf: Denn es ift Der — 

zur Einſetzung der Prieſter; 

23. Auch ein Laib Brodt, einen Oelkuchen, und 
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einen laden, ans Dem Korbe mit ungefänertem 

Bacfiverfe, Der bor Dem Ewigen ftebf. 

4. Alles Diefes legft du Aharon und feinen Söh— 

nen anf Die Hände, und machit mit ihnen eine Wen- 

Dung vor Dem Civigen. 

25. Hernach nimmft Du e3 ihnen aus Den Händen, 

1000 es auf Dem Altare, nach Dem ganzen Opfer, 

in Rauch auffteigen, zum lieblichen Geruch vor Dem 

Ewigen. Es ift ein Brandopfer Dem Civigen zu 

Ehren. 
26. Sodann nimmft Du Das Bruftitück von Dem 

Einfeßungswidder, welches Dem Aharon gehört, und 

wendeft es vor Dem Civigen. Diefes oll Dir zum 

Antheil bleiben. 

27. Du follft das gewendete Bruftftück und 8 

in Die Höhe gebobne Bugſtück heiligen, welches ge: 

wendet und welches in Die Höhe gehoben worden, 

von Dem Einfesungswidder: von Dem Widder nom: 

lich, der Aharon und feinen Söhnen gehört. 

28. Diefe Stücke follen Aharon und feinen Söh— 

nen jederzeit von Den Kindern Sifrael’s als ein Necht 

zukommen: Denn es ift eine 60606 ; und 016 eine Hebe 

von Den Kindern Sifrae!’s, nämlich von ihren Frie— 

Densppfern, fol es angefehu werden: ihre Hebe Dent 

Ewigen zu Ehren. 

29. Die heiligen Kleider, 001006 Aharon gehö— 

ren, follen nach ihm an feine Söhne kommen, Dag 

man fie in Denfelben falbe, und in Denfelben in ihr 

Amt einfeße, 
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30. Sieben Tage foll fie Der bon feinen Söhnen, 

Der ihm im Dienfte folgt, anziehen: welcher nämlich 

in Das Stiftszelt Eommen wird, im Heiligen fein 

Amt jn verrichten. 

31. Den Einfesungswidder nimmft Du, und läſſeſt 

Das Fleifch an heiligem Orte Eochen. 

32. Aharon und feine Söhne follen das Fleifch 

Des Widders, und Das Backwerk, weiches im Korbe 

itt, verzehren, vor Dem Eingange Des Stiftszelts. 

33. Diefe Dinge follen von denjenigen Perſonen 

verzehrt werden, welche Durch fie Verſöhnung erhal: 

ten, Dap fie in ihr Amt eingefett, und geheiligt 

worden; fein Gemeiner foll Davon effen: Denn fie 

find heilig. 

31. Wenn bon Dem Einfeungsfleifeh oder bon 

dem Backwerke Etwas bis an Den fiinftigen Morgen 
übrig bleibt, fo follit Du Das Mebrige im Feuer ver: 

Brennen; e3 {oll nicht gegeifen werden: Denn es ift 

heilig. 

33. Diefes folift Du mit Aharon und feinen Söh— 

nen vornehmen: Alles, wie ich Dir befohlen. Sieben 

Tage follen Die Feierlichkeiten der Einſetzung dauern. 

36. Täglich follft קוו auch ein Wind zum Sinden: 

opfer bringen, auger Den Verſöhnungswiddern; Da: 

mit follit Du Den Altar entfündigen, indem Du zur 

Verſöhnung Daranf opferft. Du follft ihn auch fal: 

ben, um ihn zu heiligen. 

37. Sieben Tage follft bu anf Dem Alter zur 

Verſöhnung opfern, und ihn heiligen. Dadurch fol 
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Der Altar ein Heiligthum von Dem erften Nange 

werden. Was Den Altar berührt, oll nn nee 

ten werden. 

38. Folgendes follft Du auf Dem Altar zum Opfer 

machen: einjährige Schafe, zwei 4 jeden Tag, und 

Diefes beftändig. 

39. Das eine Schaf namlich machft Du des Mor— 

gens, und Das zweite Schaf machft Du zwifchen Den 

beiden Abenden. 

no. Ein Zehutheil Weizenmehl, eingerährt mit 

einem Viertheil Hin geftoßenen Baumdls, und ein 

Viertel Hin Wein zum Giefopfer bei Dem einen 
Schafe. 

Das zweite Schaf machſt Du zwifchen Den bei:מב.  

Den AbenDen; wie Das Mehlopfer und Gieſßopfer 

Des Morgens, follft Du auch zum Abendopfer zurecht 

machen: zum angenehmen Geruch, ein Brandopfer, 

Dem Ewigen zu Ehren. 

42. Diefes ijt Das beftändige ganze Dpfer, für 

enre Nachkommen, am Cingange 2688 54 

vor Dem Ewigen; allwo ich zu beftimmten Zeiten 

mich bei euch einfinden werde, um mit Die zu reden. 

43. Dafelbft babe ich geftiftet, mich bei den Kin: 

Dern Jiſrael's einzufinden; und Das Gezelt foll ge: 

beiligt werden, Durch meine Herrlichkeit. 

AA. Zeh werde das Stiftsgezelt heiligen, und Den 

Alter; auch Aharon und feine Söhne heiligen, mir 

als Wriefter zu dienen. 
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AS. Sch werde unter Den Kindern Jiſrael's meine 

NHefidenz halten, und ihr Gott fein. 

16. Sie follen gewahr werden, Dag ich der Givi: 

qe, ihr Gott, fei, Der ich fie aus Dem Lande Mizra— 

jim geführt Dobe, Damit ich unter ihnen NefiDens 

halte. Diefes mache ich ihnen befannt, Der Ewige, 

ihr Gott. 

Das 30fte Capitel. 

1. Du follft auch einen Altar machen, Näucher: 

zeug Darauf zu räuchern; bon Schittimbol; follit Du 

ihn machen: 

2. Die Länge eine Elle, und die Breite eine Ele, 
bierecfig foll er fein; und Die Höhe Defjelben zwei 

Ellen; Die Ecken werden aus einem Stiicfe mit dem: 
felben gemacht. 

3. Du belegft ihn mit reinem Golde: das Blatt, 

die Seiten umber, und Die Ecken. Du führft oben 

einen güldenen Kranz herum. 

A. Unter Dem range machft Du zivei goldne 

Ninge an beiden Winkeln; nämlich Du macht fie an 

beiden Seiten. Diefes Ningiverf foll Den Stangen 

zur Einfaffung Dienen, Den Altar Damit zu trogen. 

5. Die Stangen macht Du von Schittimholz, be: 

legit fie mit 9. 

6. Den Alter fegeft Du auferhalb des Vorhangs, 
welcher vor Der Lade Des Zeugniffes ift: nämlich 
gerade bor Den Deckel, Der auf Dem Zeugniß liegt, 
wofelbft ich mich zur beſtimmten Zeit einfinden werde. 
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7. Huf Demfelben foll Aharon Näucherzeug por 

Specereien räuchern; alle Morgen, wenn er die 

Lampen reinigt, fol er es räuchern. 

Ss. Und wenn Aharon gegen Abend die Lampen 

onzindet, foll er es abermals räuchern; es foll ein 

beftändiges Näuchern fein vor Dem Ewigen, bei eu: 

ren Nachkommen. 

9. Ihr follt darauf fein gemeines Räucherzeug, 

auch fein Genzopfer und fein Mehlopfer bringen, 

und Fein Giehopfer darauf giefen. 

10. Einmal im Fabre foll Aharon auf den Ecken 

Deffelben verfühnen; von Dem Blute des Sünden: 

opfers am Verfühnungstage foll er einmal im abr 

darauf verfühnen, bei euren fpätelten Nachkommen. 

Es ift ein Heiligthum vom erften Range, dem Ewi— 

gen zu Ehren. . | 

11. Der Ewige fprach zu Moſcheh, wie folgt: 

12. Benn Du Die 400004100] Der Kinder Sifrael 

wirft aufnehmen wollen, fo follen fie ein jeder für 

feine Berfon ein Löfegeld geben, Dein Ewigen zu 

Dreißigftes Capitel. 

Bera 12. «Wenn du die Hauptzahl der Kinder $jrael 
wirft aufnehmen wollen». Dag ebräifhe Wort Nassa trifft 
hier gut mit dem Deutfchen «Aufnehmen» zufanmen, wir Tonnen 
daher bemaufolge 1 B. Mof. I, 21, ftatt des Mendelsfonfchen «Und 
er hob das Haupt bea Oberften der Schenfe und 08 Haupt 8 
Oberften der Bader» welches letztere augenjcheinlich unrichtig, Indem 
ber Oberfte ber Bäcker nicht erhoben, ſondern erhenft wurde, ganz 
einfah mit «er nahm auf» uberfeBen, 
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Ehren, indem man fie zählt; damit Fein Sterben 

unter ihnen entftehe, indem man fie zahlt. 

13. Diefes follen fie geben: jeder, Der durch Die 

Zahlungen geht, einen halben Schekel, nach Dem 
Schefelgewichte des Heiligthums. Der Schekel nacht 

zwanzig Gerah; Die Hälfte eines Schefels ift Die 

Bebe, dem Ewigen zu Ehren. 

14. Seder, Der Durch Die Zahlungen gebt, und 

zwanzig Jahr alt ift oder darüber, foll Die 06, 

Dem Ewigen zu Ehren, entrichten. 

15. Der Neiche foll nicht mehr, und der Arme 

nicht weniger geben, zur Hebe Des Ewigen, eure 

Perſonen zu löfen, als die Hälfte eines Schefels. 

16. Diefes Geld der Auslöfungen follft Du neh: 

men bon Den Kindern Jiſrael's, und 6066 

zum Gebrauche Des Stiftszelte. Diefes foll Den Kit: 

Dern Sifrael gun: Denfieicben fein, vor dent Ewigen, 

Dag eure Perſonen ausgelöft find. 

17. Der Ewige fprach zu Moſcheh, wie folgt: 

18. Du follit auch ein Eupfernes Becken machen, 

und ein Eupfernes 6061000] dazu, zum Waſchen. Diefes 

follft Du feßen zwifchen dem Stiftszelte und Dem 

Dpferalter, und follit Wafler hineinthun. 

19. Darans follen fich Aharon und feine Sohne 

Hände und Fife wafchen. 

20. Wein fie hineingehen in das Stiftszelt, follen 

fie fich wäafchen: fo follen fie nicht untommen. Oder 

wenn fie zum Opferaltar hintreten, ihr Amt zu ver: 
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richten, Dem Ewigen zu Ehren ein Brandopfer in 

Hauch aufgeben zu 100708 ; 

21. So follen fie ſich Hände und 166 wafchen, 

und nicht umkommen. Diefes foll ihnen ein Ewiges 

GSefeß fein, ihm und feinem Samen, bei ihren Nach: 

formen. | 

22. Der Ewige fprach zu Moſcheh, wie folgt: 

23. Lag Dir von den beften Gewirzarten bringen: 

fünfbundert Schekalin Der feinften Myrrbe; Zimmt: 

gewiürz Die Hälfte, zweihundert und funfjig; Ge: 

würzrohr zweihundert und funfzig; 

24. Und Caſſia fünfhundert Schekalim, nach Dem 

Gewichte des Heiligthums, und ein Hin Baumol, 

25. Mache daraus ein Del zur heiligen Salbung, 

eine wohlverriebene Zubereitung, nach Apotheker: 

Funft. Diefes folle Das Del zur eiligen Salbung 

fein. 

26. Damit follft Du folben Das Stiftszelt, und 

Die Lade Des Zeugniſſes; 

27. Den Tiſch und alle feine Geräthe, Den Leuch: 

ter nebit feinen Geräthen, und Den Nauchaltar; 

28. Den Altar des ganzen Opfers und alle feine 

Geräthe, das Wafchbecken und fein Geftelle. 

29. Du follit fie heiligen, und fie follen ein Dei: 

ligthum vom erften Nange fein; was fie berührt, 

fol heilig gehalten werden. 

30. Aharon und feine Söhne follit Du folben, 

und Dadurch heiligen, mir priefterlich zu Dienen. 

31. Den Kindern Zifrael follit Du fagen, wie 



Das zweite Buch Mofe, Gap. 3A. ‘477 

folgt: Diefes foll mir ein Del zur heiligen Salbung 

bleiben, bei allen euren Nachkommen. 

32. Auf Das Fleifch eines gemeinen Meenfchen 

fol es nicht verbraucht werden, und auf eben Die 

Weiſe follt ihr Eeins nachmachen; es ift ein Heilig: 

thum, und foll euch jederzeit ein Heiligthum bleiben. 

33. Wer eine folcbe Salbe zurecht macht, oder 

von Diefer Salbe an einen Gemeinen bringt, Der 1 

ans feiner Nation ausgerottet werden. 

34. Der Ewige fprach zu Moſcheh: lag Dir auch 

Specereien bringen: nämlich Balfam, Seenagel und 

Gelben; Diefe Specereien, und reinen Weihrauch: 

von jedem gleich viel. 
35. Mache Davon ein Näucherwerf, eine Zuberei: 

tung nach Apothekerkunft: wohl vermifcht, rein, ein 
Heiligthum. 

36. Zerſtoße davon zu einem feinen Pulver, und 

lege davon vor Das Zeugniß im Stiftszelt, allwo ich 

mich einzufinden geitiftet babe. Ein Heiligthum 

vom eriten Range foll es euch fein. 

37. Das Näucherwerf, welches Du machen wirft, 
fol Dir ein Heiligthum fein, dem Civigen zu Ehren. 

38. Wer ein folches zubereiten wird, Daran zu 

riechen, der foll aus feiner Nation ausgerottet werden, 

Das Zifte Capitel. 

1. Der Ewige fprach zu 977010060 , wie folgt: 

2. Siehe, ich Babe mit Namen errannt Den Be: 

zalel, Sohn Mri, Sohn Chur, aus Dem Stomme 

Jehudah. 
2 5. Mof. 12 
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3. Diefen Babe ich mit göttlichem Geift erfüllt, 
mit Weisheit, mit Beruunft, mit Wilfenfchaft, uud 

it allerlei Runftgefchicklichkeit: 

A. Gedanken auszudenken, in Gold, Silber und 

Kupfer zu arbeiten; 
₪. Auch in Steinarbeit, zum faffen, und in Holz 

arbeit, allerlei Werke zu verfertigen. 

6. Sch babe ihm aber auch Den Ahaliab, Sohn 

Hchiffamach, aus dem Stamme Dan, zugegeben; und 

andern weiſen KRünftlern Die Weisheit ins Herz ges 

leat. Diefe werden verfertigen, wieich Dir befoblen. 

7. Das Stiftszelt, Die Lade zum Zeugniß, und 
Den Deckel Dain, und alles Geräthe des Gezelts; 

₪. Den Tiſch und feine Geräthe, Den Leichter 

von reinem Golde und alle feine Geräthe, und den 

NRäucheraltar; 

9. Den Ültar Des ganzen Dpfers und all fein 

Gerätbe, Das Becken und fein Geftell; 

10. Die Gewänder zum einpacken, und Die + 

gen Gewänder fir Aharon, Den Briefter, und Die 
Gewänder feiner Kinder, bei ihrem Wricfterdienft; 

11. Dos Salböl, und Das Näucherzeug von edlen 
Specereien zum Heiligthum: ivie ich Dir befobhlen, 

follen fie verfertigen. 

12. Der Ewige fagte zu Moſcheh: 

13. Sprich zu Den Kindern Jiſrael's, wie folgt: 
vor allen Dingen follt ihr meine Schabbathtage 
benbachten; Denn Diefes ft für eure Machlommen 
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ein Zeichen Der Werbindung zwifchen mir und euch: 

Damit man wife, Dag ich, Der Ewige, euch heilige. 

18. Beobachtet alfo den Schabbath, Denn Der 

Schabbath ift ein Heiligthum für euch. Der Dem 
Schabbath entweiht, fol getödtet werden; Den 

wer am Schabbath eine Handwerksarbeit verrichtet, 

deſſen Berfon fol vertilgt werden atts ihrer Motion. 

15. Sechs Taae fol Handwerfsarbeit verrichtet 

werden können; am fiebenten Tage aber ift eine 

Feier Der Ruhe, ein Heiliatbum dem Ewigen zu 

Ehren. Wer am Schabbath cine Handwerksarbeit 

verrichtet, foll getödtet werden. 

16. Die Kinder Jiſrael's follen alfo Den Shak: 

bath beobachten: Dag fie nämlieh Den Shabbat bef 

allen ihren Nachkommen halten, als einen ewigen 

Bund. 

17. Bwifcben mie und Den Kindern: Jiſrael's foll 

Der Schabbath ein Zeichen fein auf ewig; Denn iit 

008 Tagen Dat der Ewige Den Himmel und Die 

Erde gemacht, an: fiebenten Tage aber Bat er ge: 

feiert und fein Ziel erreicht. 

18. Als er ausgeredet hatte mit Moſcheh auf Dene 

Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln Des Deuenife 

fes: ſteinerne Tafeln, mit Dem Finger 6900609 bes 

fchrieben. 

i Das 32fte Eapitel, 
1. Das Bolt fag, 206 Mo ſcheh large ſaumt, vone 

Berge berabzufommen; Da liefen Die Leute über 

Aharou zufammen, und forschen zu ibm: auf! ners 
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fertige uns göttliche Wefen, Die vor uns hergehn; 

Denn Diefer Mann Moſcheh, welcher uns aus Dent 

Lande Mizrajim beraufgeführt bat, willen wir nicht, 

was ihm zugefommen. 3 

2. Aharon fprach zu ihnen: fo nehmt Denn Der: 

aus Die goldnen Obrenringe, welche in Den Ohren 

eurer Weiber, Söhne und Töchter find, und bringt 

die mir. 

3. Alles Volk nabm Die golönen Ohreuringe Der: 

aus, welche in ihren Ohren waren, und brachten fie 

Dem Aharon. 

A. Er nahm es aus ihrer Hand, bildete es im 

einer Form, und verfertigte ein gegoßnes Kalb Dar: 

Zweiunddreißigfted Gapitel, 

Bera 1. «Da liefen die Leute über Ahron zufamnem. 
Das Wort «über» in Verbindung mit dem Berbum wajikahel, 
Deutet auf dad gewaltfame Verfahren und drohende Auftreten des 
300668 Hin; fo aug 5 9. Moj. XVI, 3. 19. Gap. XX, 2. 
Jegheſ. XXXVIIL, 7. 

«DBerfertige ung göttliche Wefen», richtiger: «Ein Götterbild», 
Unwiberlegbar finden wir in diefer Forderung 068 Volkes ben Beweis, 
daß bei den damaligen Gögendienern der Aberglaube Herrjchte, bie 
Gottheit Iaffe ihre Macht auf einem fie ſymboliſch vorftellenben Bilde 
ruben. ; 

«Denn Diefer Mann Mofcheh.» Diefe Morte olen alg 
Segenfag zum Götterbilve, welches bas Wolf verlangte, dienen. 

Bers 2. So nehmt Denn heraus die goldenen Ohren 
ringe.» Ganz treffend ift die Bemerkung Rafchi's, bag Ahron da— 
dur bie Ausführung bes Gögenbildes zu verhindern hoffte. 

Ders 4. «Bildete 66 in einer Form» Wir fönnen 8 
und nicht erklären, woher Mendelsfohn biefe Ueberfegung genommen, 
oa bie Wurzel Chereth befanntlih doch nur eine Meißel bedeutet; 
wenn Abn⸗GEsra und Kimshi hier Hypothefen aufftellen, bie fie 8 
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ans, Da fprachen fie: Zifrael! Diefes find die Sot: 

ter, welche Dich aus Dem Lande Mizrajim heranfge- 

führt haben. 

5. Als Aharon Diefes fab, bauete er einen Alter 

vor ihm. Aharon rief aus: morgen ift ein Feſttag 

dem Civiqen zu Ehren. 

6. Sie ftanden Des Morgens früh auf, brachten 

ganze Dpfer, führten auch Freudenopfer hinzu; das 

Volk fette fich Din, zum effen und trinken, und ftan- 

Den Davon auf, Muthwillen zu treiben, 

7. Der Ewige fprach zu Moſcheh: gehe hinun— 

ter; Denn Dein Bolf, welches Du aus Mizrajim ge: 

führt, bat fich fchwer verfiindigt. 

8. Sie find fehr bald von Dem Wege, welchen ich 

nicht für authentifch anerfennen, fo hat Raſchi die beiden möglicher 
Deutungen bereit3 geliefert, nämlich entweder «Er band 08 in ein 
Zub» oder «Er gravirte e3 mit der Meigel. Das Graviren 
muß nämlich dem Gießen vorangehen, 

«Da fpraden fie», alfo nicht Ahron. 
Bera 5. Als Ahron dies fah, baute er einen Altar vor 

ihm,» Dies gefhah, um dem Opferdienfte menigftend nicht Direct 
dem Gößenfalbe darbringen zu laffen, wobei er aud die Klugheit: 
beobachtete, das Feft auf den andern Tag zu verfchieben, um jo nod 
einen Tag zu gewinnen: «Morgen ift ein Fefttag dem Ewigen: 
zu Ehren.» ; | 

Bera 6. Und fanden davon auf, Muthwillen zu treiz 
ben,» Ganz richtig ift die thalmudiſche Bemerkung, daß darunter 
die Kampfjpiele zu verftehen feyen. 

Bera 7. «Denn dein Bolf, 01048 du aus Mizrajim 

geführt.» Die Worte: Dein Volk, bu geführt, find hier zu 
bemerfen, da Gott hier auf die Danfbarfeit bea Volkes gleichſam 

völlig Verzicht leiftet, indem Gr fig nicht zumal als beffen bisheri- 
gen Beſchützer ausgiebt. 
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ihnen geboten, abgewicben; fte haben fib ein 600% 

nes Kalb gemacht, haben es angebetet, haben ihm 

Dpfer gefblacbtet, und Dabei gefprochen: Zifrael! 

Diefes find Deine Götter, welche Dich ans Mizrejim 

beraufgeführt haben. 

9. Der Ewige fprach weiter u Moſcheh: ich babe 

Diefes Volk wahrgenommen, es tft ein hartnäckiges 

Bole. . 

> 10. Laß alſo ab ferner für fie zu bitten, Dag mein 

Zorn über fie entbrenne, und ich fie anfreibe; fo 

will ich Dich zu einer großen Motion machen. 

Bers 10. Dieſer Bers wörtlih fiberfegt Inutet: «Laß ab von 
mir, damit mein Zorn über fie entbrenne, und ih fie aufreibe, 
fodann will id dich zu einem großen 916 machen.» Gott jagt . 
alfo bem Mofes hiemit drei PBunfte: 

1( Er midge zugeben, daß Gott zäme, 
2} Dag Er 008 Bolf vernichte. 
3) Dag die Nachfommenfchaft Mofis das ganze Volk fubftituire, 

Moſes antwortet nun in folgenden drei Berjen 11—13: 
ft): Zu welchem Zwede, Ewiger, fol! Dein Zorn über Dein 

Volk entbrennen, das Du mit fo großer Madt........ geführt? 
Der Gebanfe diefer Worte ift nämlich der: Da Du Dig jet mit 
dem Bolfe nicht allein gerecht, fondern gnädig verfahren, fo übe auch 
jegt Gnade für Gerechtigkeit, obgleih Du Grund zum Zürnen haft.» 

2) Wenn Du dad Molf vernichteft, werden die Aegypter auch 
Deine vorige Gnade mißdenten, indem fie fagen Fünnten, לו 
Dein Bolf von vornherein 9108 zum Unglück in die Wüfte geführt. 

3) Meine Nachkommenſchaft Fann das Wolf nicht fubftituiren, 
weil, wenn Du blog melne Derdienfte in Anſchlag bringft, um 
Deinen an Abraham, Iſaak und Jacob gegebenen Schwur gr halten, 
dieſer gleichfam nicht beobachtet wird, ba bod fehon ihr Berbienft 
allein für alle Ihre Nachkommen Hinreicht, fie ber Gnade 68 
theilhaftig zu machen. Sat nun Moſes, bevor er noch die 90806 | 

nn 

— — — 



Das zweite Bud Mofe, Gap. 32%, 183 

11. Da flebete Moſcheh vor Den Ewigen, feinens 

Gotte, fprach: warum, ₪ Ewiger! foll Dein Zorn 

über Dein Volk entbrennen, das Du mit großer Macht, 

md gewaltiger Hand ans Mizrajim geführt haft? 
12. Warum follen die Mizrajim fprechen: zu ihrens 

Unglück Bot er fie herausgeführt, um fie auf Den 

Gebirgen umzubringen, und von dem Erdboden zit 
vertilgen? Sap von Deinem entbrannten Zorn ab, 

rung der Idee ded Götzendienſtes mit eignen Augen angefehn, ber 
Gottheit: gegeniiber eine jo: würdige, tieffühlende und ernfte Sprache 
geführt, fo ift feine Aufregung fürchterlich, ala "er vom Berge mit 
ben Tafeln Herimterfteigt und jenen revel in der Wirklichkeit aug: 
geführt fieht. C3 ift, als hätte die Schrift und hier den Gegenfag 
zwiſchen ber abfiracten Idee und der Materie, zwifchen ber Denfungd- 
fraft und der Handgreiflichfeit einer That, für ben Menfchen darftel- 
len wollen. Hatte Gott, die $bee der Sünde vorhaltend, blos bie 
Sünder ftrafen, ftatt ihrer aber andere Träger feiner Miffton 
entftehen laffen. wollen, was Mofes, burt. Die bloße Idee nod nicht 
hinreichend ereifert, auch nicht zugeben wollte, fo fehen wir ihn, 
nachdem er dad goldene Kalb und die ausſchweifenden Tänze erblickt, 
felber fo ergrimmen, daß er in feiner Wuth fogar bie unjchulbigen 
Geſetzestafeln zerbricht, um fie nicht dem unwürdigen Volke zu geben, 
Und fürterlih muß feine Entrüftung gewefen feyn, um fig bei 
biefer Zügellofigfeit des Volkes in die Menge zu werfen, das Goͤtzen— 
bild zu verbrennen, 08 zu zerftoßen, die Afche in'ſs Waſſer zu ſtreuen 
und, um ed gänzlich zu vernichten, bas Waffer mit der Afche ber 
Götzendienern felbft zu trinfen zu geben (V. 19. u, 20.) Nachdem 
num dies gefchehen war, feheint e8, daß er mit zerriffenem Herzen 
fi an Ahron mit folgenden Worten wendet: «Was hat Dir bag 
SBolf gethan, bag du über daffelbe eine fo ſchwere Sünde gebracht?» 
Wie tief diefe Worte aus feiner Seele gekommen feyn mögen, ift 
baraus zu erfehen, bag Ahron, obgleich ber ältere Bruder, Ihm ante 
wortet: «Zürne nicht, mein Herr, bu fennft dad Bolf, wenn ed 
wüthend ifl.» 
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und andre den Nathfchluß wegen 2695 8 das 

du Deinem Volke drohſt. 

13. Gedenke deinen Dienern Abraham, Juchat 

und Jakob, was du ihnen bei dir ſelbſt zugeſchworen 

haſt; und haft ihnen zugefagt: ich will euren Saa: 

sen fo viel fein loffen als Sterne am Himmel; und 

Diefes ganze Land, wovon ich gefprochen, will ich 

eurem Saamen eingeben, und fie follen es ewig als 

ige Erbgut befiten. 

1/1. Der Ewige änderte feinen Rathſchluß, wege 

Des 1160018, welches er feinem Volke gedroht hatte. 
15. Mofcheh aber wendete fich und ging hinunter 

vom Berge; Die beiden Zengnißtafeln Datte er in 

Der Hand: Tafeln, Die von beiden Seiten bejchrie: 

den Waren; fie waren auf Diefer und auf jener Seite 

beichrieben. 

16. Die Tofeln waren ein - Gottes; und Die 

Schrift war eine Schrift Gottes, eingegraben in die 

Zofeln. | 

17. Jehoſchua hörte die Stimme des Volks ie 

feinem Jauchzen. Er fprach zu 90700000: es ift 

Rriegsgefchrei im Lager. 

18. Mofcheb fpracb: es ift fein Ausrufungsge⸗ 

fchrei Des Sieges, auch nicht Des Ninterliegens. Die 

Stimme eines Wettgefanges höre ich. 

19. Als er näher zum Lager fam, Das Kalb und 

Tinie fabe; da ward Woſcheh zornig, warf Die Ta: 

feln aus Der Hand und zerbrach fie unten am Berge 

29. Das Kalb, welches fie gemacht Hatten, nahm 
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er, ealcinirte es im Teter; zerrich es, bis es ganz 

fein ward, ftrenete Den Staub auf das Waſſer, und 

ließ Die Kinder Zifrael’s davon trinken. 
21. Mofcheb fprach zu Aharon: was bat Dir Die: 

jes Volk gethon, Dag du ihm Diefe große Sünde 

gezogen haſt? | 
22, Aharon fprach: mein Kerr, zürne nicht, du 

fennft das Volk, Dag es mit böfen Dingen umgeht. 

23. Sie fprachen zu mir: mache uns Götter, welche 

uns anführen follen; Denn Diefer Mann Miofcheh, 

welcher uns aus den Lande Meizrajim beranfgeführt, 

wiffen wir nicht, was ihm zugefommen. 

24. Als ich nun zu ihnen fprach: wer Dat Gold? 

Da riffen fie es aus ihrem Sehmucke, und gaben es 

mir; ich warf es ims Teuer, und fo entitand Diefes 

Kalb, 

25. Moſcheh fab das Volk, Dag es verwiidert 

fei, Dag Haron felbft es verwildert gemacht, zur 

Schmach bei ihren Widerfachern. 

Ders 25, «Daß 68 verwildert fey, 008 Ahron felbft e3 
perwildert gemadht» Bir find nicht der Meinung aller bisheri- 
gen Gomentatoren, daß Ahron dadurd ein Vorwurf treffe, vielmehr 
ſcheint Mojes, ba er ifn nicht ftraft, die Wertheidigung gut gefunden. 
zu Haben; fo finden wir 5 09. Mof, IX, 20, daß Moſes ben 
Ahron bei Gott noch befürwortet; das ebräifche Wort עירפ ift übrigens 
auch nicht mit MID zu verwechfeln; auch ftände diefer Vers nicht in gutem 
Zufammenhange mit dem folgenden, wo Mofes fich entſchließt, das 
Volk mit den Waffen in der Hand anzugreifen; außerdem wären 
bie legten Worte dieſes Berfes aur Schmach bei ihren Widerfachern» 
ganz abweichend vom Inhalte der Erzählung; wir glauben daher, 
daß porua nicht durch «verwildern», fondern durch «auflöfen», wie 

wir 08 auch Richter V, 2; ₪ B. Mof. V, 18, und no an anderem 



386 Das zweite Bud Mofe; Cap. 32, 

26, Da ftellte er fich im Thor Des Lagers, fprach: 

Wer dem Civigen tren ift, komme zu mir! da ver 
fannneiten fich zu ihm alle Rinder Levis, 

27. Cr Sprach: zw ihnen: fo Bot der Civige, Der 
Gott Jiſrael's, gefprochen: Leget jeder fein Schwerdt 

an feine Hüfte; geht Bin und Der, von Thor zu Thor 
im Sager; bringt um, mansber feinen Bruder, mom 

coer feinen Freund, und mancher feinen Verwandten. 

23. Die Söhne Levi's thaten, wie Moſcheh ge 

jprocben. Da fiel vom Boife an Demfelben Tage 

ungefähr Dreitaufend Mann. 
29. 90200060 hatte nämlich gefprochen: Hiermit 

tretet etter Amt zum Dienfte Des Ewigen an, indem 

Stellen mehr finden, zu überfegen fey, welche Auflöfung 0106 Zu- 
jammenhaltene da8 Wolf jedem ftarfen Angriffe, wenn auch Dem 
eined fleinen Häufleins, fehr ausfette. Dies aber fonnte Mofes 
nur angenehm gewejen feyn, da er mit Den wenigen Frommen, bie 
der göttlichen Lehre treu geblieben waren, auf den ganzen Haufen 
defto leichter einwirken fonnte. Daher fagen aud) bie folgenden Verſe, 
bag 320008 die Frommen aufruft und fie mit bem 6510000] an ber 
Eeite im Lager von Thor zu Thor Herumgehen Heißt, um bafebft 
die Schuldigen hinzurichten, 

Die Ausdrücke (Bers 27) «Geht hin und her, von Thor zu 
Thor im 907605, deuten flar darauf hin, daß dies mehr eine gericht- 
liche Gxecution, 018 ein blinde! Einhauen fegn follte; auch fehen 
wir Ders 28, dag nur 3000 Mann getödtet wurden. So tft nicht 
die mindefte Spur davon zu finden, bag bag Wolf dem Fleinen 
Haufen der Seviten Widerſtand geleiftet hätte, vielmehr Ht nach ber 
Erklärung bea 300808 «schaar», welches nicht anders als burg. 
«Richtplatzy wiedergegeben werden darf, zu urtheilen, daß וו 
im Volke 68 mit Moſes hielten, und vielleicht nur nicht bie Harte 
Etrafe der Hinrichtung für den Gogenbienft zugeben wollten, - wozu 
aljo Mofed der Hilfe der Leviten bedurfte, 
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mancher fogar wider feinen Sohn und wider ſeinen 

Bruder fein muß. Dadurch bringt ihr — heute 

den Segen auf euch. 

30. Des Morgens darauf ſprach Moſcheh zum 

95000: ihr habt eine große Sünde begangen; ich 

will nun zu dem Ewigen hinaufgehn, vielleicht Fann 

ich Vergebung erhalten für eure Sünde. 

31. Cr kehrte zu Dem Ewigen zurück, und ſprach: 

ch! das ]לוטו Dat eine große Sünde begangen! fie 

heben fich Götter aus Gold gentacht. 

“82. Wenn Du doch ihre Sinde zu gut halten 

swollteft! wo aber nicht, fo löſche mich aus Dem 

Buche, welches Du gefchrieben Daft, ans. 

33. Der Ewige ſprach zu Moſcheh: Wer mir ge: 
— — — — — — —— — — — — — — ⸗— ⸗ — — nn 

Bera 30. u, 31. Da ſprach Moſes zum Volke: «Shr habt ge 
fündigt»; «dieſes Volk hat geſündigty. Ahron alfo wird nicht mehr 
befchuldigt, wie Moſes 68 SB, 21 gethan, ala hätte er 008 1 
verführt, 

Ders 29. Halten wir DB. 29 mit V. 32 zufammen, ןט 
ſich und unwillführlih, dad Bild des großartigften Charakters vor; 
dort fegnet Moſes die Seviten dafür, daß ber Water ben Sohn, bag 
der Bruder den Bruder getöbtet; hier fpricht er zu Gott: «Entweder 
bu verzeiheft ihre Sünde, ober Töfcheft mich weg aus dem Buche, dad 
bu gefehrieben.» Erreicht dort feine Frommigfeit jenen hohen Grad 
ber Ueberzeugung, welcher an Fanatismus grenzt, jo finden wir bier 
einen Evelmuth, ber nur die höchſte Selbftaufopferung zeigt. Ge: 
rechtigkeit und Liebe Fämpfen in Moſes nicht miteinander, fonbern 
ftehen in ihm fo vereint da, daß jeder Nichter fid) fürder daran ein 
Beijpiel nehmen dürfte, fi) nicht 018 völlig fremd bem Geurtheilten 
gegenüber zu betrachten, fondern bei dem gerechten Urtheile, 008 er 
fällt, felbft, da ein jever Menſch ein Glied der ganzen Menſchheit 
if mitzufühlen, 
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fündigt Bat, Den will ich aus meinem Buche 86: 

ſchen. 

au. Alſo gebe bin, führe das Volk, wohin ich 

Dir gefagt Babe; mein Engel foll vor Dir herziehn! 

Zu Der Zeit, wenn ich heimfuchen werde, werde ich 

auch Diefe Sünde beimfuchen. 

35. Der Ewige ließ ein Sterben unter das Mole 

kommen, weil fie Das Ralb gemacht Hatten: welches 

nämlich Aharon machen mußte. 

Das 5566 Eapitel. 

1. Der Ewige ſprach zu Mofcheh: Ziehe von 

bier weg, und hinauf, Du, und Das Volk, welches Dir 

aus Mizrajim heraufgeführt, in 208 Land, welches 

ich Abraham, Jizchak und Jakob zugeſchworen, und 

geiprochen: Deinem Saamen will ich es bingeben. 

Bers 35 endlich beweift uns ganz flar, daß Ahron fein Mög: 
1068 gethan, das Wolf von der Sünde mit dem goldenen Kalbe 
abzuhalten, indem 68 heißt: «Und der Ewige ſchlug das Wolf, weil 
68 das Kalb gemacht, welches Ahron gemacht.» 

Dreiunddreißigftes Gapitel, 
Nachdem wir nun im vorhergehenden Cayitel gefehen, wie Mofes 

fein eigened Intereſſe hintanjegend, Gott bittet, bem 0016 feine 
Sünde zu verzeihen und wie er, nachdem Gott feine Bitte unbeachtet 
gelaffen, aus Liebe und ftrenger Selbftwerleugnung für das Rolf, 
wieder die Ausführung der Befehle Gottes übernehmen foll, — ftoßen 
wir in der Grflirung des folgenden Gapitel3 auf Schwierigkeiten, 
die den Gommentatoren 218 jet noch viel zu ſchaffen machen. 

Der allgemeinen Anfiht nad) ift diefes Gapitel das jehwierigfte 
in der ganzen Bibel; wiewohl wir an anderen Stellen in ber heili- 
gen Schrift Dunfelheiten vorfinden, fo find biefe blos in philologiz 
ſcher Hinficht und beftehen größtentheild in der Crflirung grammaz 
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2. Sch will einen Engel vor Dich Herfenden, und 

Durch ihn Das Volk Kenaani, Emori, Chitthi, Be: 

rif, Chivvi und Jebuſſi vertreiben. 

3. Su ein Land, wo Milch und Honig fließt; 

Denn meine Erſcheinung ſelbſt foll nicht bei euch 

bleiben; Denn Du bift ein halsſtarriges Wolf: ich 

möchte Dich auf Dem Wege aufreiben. 

tifcher Formen, $n diefem Gapitel aber liegt, das fiir ben Sprachforfcher 
Bemerfenswerthe abgerechnet, ein 65006 mofaifcher Theologie ver 
borgen, den zu heben bisher nod) Feine Wunfchelruthe der Gommen- 
tatoren im Stande gewefen. Wir müſſen hier, um allen Einwürfen 
des Leſers vorzubeugen, bie Erflärung vorausſchicken, daß, obgleich 
wir etwas Haltbares über 86 Gapitel aufzuftellen haben, wir dafjelbe 

jedoch blos 018 eine jubjeetive Anficht, Feinesweges aber als eine 
ausfchliegliche Erörterung vorliegender Verſe ausgeben. Die Schwierig- 
feit bietet fih nämlich nicht in ihrer Ueberjeßung, fondern in der 
Erklärung bea fi Widerfprechenden, des bald jiheinbar Nichtsfagen- 
ben, bald auf tiefe Gottesfenntnis Hindeutenden — mwas dem Sefer 
beſonders auffallen und ifn zwingen muß, fi den innern Zuſam— 
menhang beflelben jelber zu bilden. 

Zuerft wollen wir dad Verhältniß dieſes Gapitel3 zu dem nächſt— 
folgenden bur Ausſcheidung der Paranthejen und Abjonverung bes 
Hiftorifchen vom Philofophiichen in demſelben varzuftellen ſuchen. 
Don Bera 1—3 pridt Gott zu Mofes: Er möge 008 Bolf, das 
er, Mofes, aus Aegypten geführt, in's Land, welches den Urahnen 
gelobt wurde, Hinaufführen; er, Gott, werde thm einen Engel ſchicken, 
ber ihm bie Bezwingung ber Kenaaniter erleichtern wird; uber bie 
Vergebung der Sünde dem Wolfe, wegen Dea goldenen Kalbe, er 
wähnt Gott fein Wort; Vers %--6 bilden einen hiftorifchen Inter— 
wall, in welchem die Folgen bea göttlichen Boring uber das Volk 
dargeftellt werden und auch der göttliche Rathſchluß, einen Engel 
dem 30166 zu ſchicken, dadurch motiviert wird, daß Gott bejorgt, das 
SBolf fünne durch feine Hartnädigfeit nicht in directer Beziehung mit 
dem Ewigen ftehen, indem es Dann vielleicht einen vernichtenden 
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n. Mls Das Volk Diefe fchlimme Nachricht hörte, 

trauerten fie, und Niemand legte feinen Schmuck om. 

5. Der Ewige hatte nantlich zu Mofcheh gefagt: 

Sage den Kindern Zifrael: Ihr feid ein halsftarri- 

ges Volk; wenn ich mir einen Augenblick bei Dir 

bliebe, fo wiirde ich Dich anfreiben. Lege 0))0 Dei: 

nen Schmuck ab; übrigens werde ich wohl willen, 

was ich Dir thun werde. 

6. Alſo legten Die Kinder Jiſrael ihren Schmuck 

ab, feit Der Zeit fie anı Berge Choreb waren. 

Grimm auf fich ziehen fonnte, vergl. Gap. 3%, 9. die Antwort 
Mofis darauf. Bon Vers 7—11 fommt 000001018 eme Epifobe, 
nämlich wie Mofes mit dem GStiftszelte verfahren, in welchen Bev 
haͤltniſſen ſich das Volk zu ihm und in welchen er id zu Gott ver 
halten, wie aud welche Bedeutung $ofua hon damals hatte; Berg 
12 ſteht nun in bDivecter Verbindung mit Bers 3. 

Zerlegen wir nun die im ben erften brei Verſen enthaltenen 
Site, fo erhalten wir folgende Refultate: 

1) Gott will zwar feinen Schwur erfüllen, aber ohne jene 
Theilnahme, bie fi in den Worten Gap. XIX, 1--6 ausſpricht; 

es iſt hier Flar zu entnehmen, daß Gott feinerfeité vom Wolfe nichts 
mehr zu erwarten ſcheint, auch weiter feine Danfbarfeit von ihm 
verlangt. 

2) Will er felbft Moſes nicht unmittelbar beiftehen, fonbern ihm 
blos einen Engel ſchicken, der fein Leiter werde. 

3) Mill er nicht mehr bei dem Wolfe feyn, weil e8 bur feine 
Unwürdigfeit zum Träger de3 Göttlichen nicht nur untauglich wird, 
fondern 68 würde, wenn e8 in ber Nähe Gottes verbliebe, ganz 
feinem Berderben nahe gehen, 

Das Bolf hört dies und trauert (DB. 4); an Moſes aber ergeht 
die Erklärung, daß die Entfernung der Gottheit fid nicht auf thn. 
fonbern blos auf's Volk beziehe (MW. 5.) Er verfegt in Folge’ deſſen 
das Stiftözelt außerhalb des Lagers und genießt auch; Fernerhin Der 
Nähe des Ewigen; unterdefien bleiben ihm folgende drei Umftände 
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7, Moſcheh aber nahm Das Gezelt, fchlug es auf 

außerhalb Des Lagers, weit von Lager weg, und 

nannte es Stiftszelt. Wer Unterricht vom Ewigen 

verlongte, Der mußte hinausgehen in Das Stiftzelt, 

welches auferhalb Des Lagers war. 

₪. Wenn Mofchehb binausging in Das Gezelt, 

ftand Das ganze Bolf auf; jeder Mann blieb an der 

Thüre feines Zeltes ftehn, und fo faben fie Dem 

Moſeheh nach, bis er indas Gezelt hineingegangen war. 

9, Sobald Moſcheh in Des Gezelt Bineingeaan: 

gen, Fam Die Wolkenfäule herab, ftand an der Thüre 

Des Gezelts, und Die Erfcheinung unterredete fich 

mit Moſcheh. 

10. Wenn nnn Das ganze Bolf Die Wolkenſäule 

an Der Thüre Des Gezelts fteben )00, fo machten 

fie fich auf, und jeder warf fich bor Der Thüre fet: 

nes Gezelts zum Anbeten nieder. 

11. Der Ewige unterredete fih 64+ 
von Hngeficht zu Angeſicht, wie ein Menfch. fb 

unerflärlih: 1) Wenn. Gott feinen Schwur hält, warum erhält er 
Denn aud nicht jeine Liebe dem Bolfe? 2) Wenn Gott ihn, 68, 
früher namentlich) dazu. beftunmt, nicht wie ein bloßer Bote, ſondern 
wie ein Göttliher «Elohim» den Namen des Emigen zu verherrlichen, 
warum: behandelt er ifn fo mafchinenmäßig, wie man 68 848 
mit einem Boten thut? 3) Wenn Moſes alle feine Munberfvaft 
von Gott nur darum erhalten, um burt fie bie Beftimmung 8 
zum Weltpriefter fund gu thun, warum. ſpricht Gott fo bom Volke, 
als wolle er nicht? mehr von ihm wiffen? Diefe drei Fragen ſtellt 
er nun Gott in ben V. 12 u, 13 mit einer Anfpielung auf feine 
Gay. XXXII, 32— 33 ergangene Bitte und ‚Gottes abſchlägige Antwort 
vor, Die nad) umferer Unfit wie folgt überfegt werden miiffen. 



192 Das zweite Bud Mofe, Cap. 33. 

mit feinem Freunde unterredet. Alsdann kehrte 

Moſcheh in Das Lager zurück; fein Bedienter aber, 

Jehoſchua, Nun's Sohn, der ibm als Tüngling anf 

‚wertete, entfernte fich nie bon Dem 69610166. | 

12. Moſcheh fprach zum Ewigen: Siehe! Du 

fprichft zu mir: führe Diefes Volk hinauf; Du Daft 

mir aber nicht befannt gemacht, was für einen Ge 

fandten Du mit mir ſchicken willft; und Doch Batt 

Du gefprochen: ich babe Dich namentlich auserfehen, 

amd Du haft auch Wohlgewogenheit bei mir gefun: 

Den. 

«Da fagte Mofcheh zum Ewigen: Sieh, du fagft mir: Führe 
dag Bolf hinauf, du liegeft mich aber nicht wijffen, was bu mit mit 
fenbeft (wegen Gnade und Verzeihung). Einft jagteft ou: 3d) Habe 
dich mit dem Namen ſchon beftimmt, und bu fandeft aug Huld in 
meinen Augen», (nämlich wie bei Seremia3, ber fhon bei feiner 
Geburt zum Propheten beftimmt wurde; fiehe Serem. 1. Der Name 
Mojcheh bedeutet Erretter, wie wir 2 B. Mof, IL, 5 bereits erklärt). 
«Habe ih nun Huld in deinen Augen gefunden, fo laffe mich beine 
Wege fennen, damit ich dich erfenne, ber Huld wegen, bie ih in 

deinen Augen finde, Unb jiehe, bag biefe Nation bein Wolf ift.» 
Gott antwortet thm hierauf: «Wenn mein Zorn geht, Dann 

werde ich dich beruhigen» Moſes aber Feinesweges, zufrieden mit 
dem höchſten Glücke feiner Perſon, fo lange er nicht auch 068 68 
Unglück abgewendet, antwortet hierauf; «Wenn bein Zorn nicht geht, 
fo bringe und nicht von dannen hinauf, wodurd aber follte nun 
offenbart werden, daß ich Huld in deinen Augen gefunden, ich mit 
deinem Volke? doch wohl blos, bag du mit ung geheft? So wären 
wir, ih und dein 3301] ausgezeichnet vor allen Völfern auf der Erden. 

63 war bon Moſes eine Art von Kunftgeiff, in feiner Bitte an | 
Gott fein Schieffal mit dem des Volkes zu verbinden, und jo gleich- 
jam das Volk der Gnade Gottes, bie ihm, Moſe, geblieben, theilhaftig ₪ 
zu machen; er will daher feine Abfonderung von bem 9016 willen; 
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13. Habe ich nun Wohlgewogenheit bei Dir ge: 

funden; fo mache mir Deine Wege befannt, damit 
ich Dich erkenne, Damit ich ferner Wohlgewogenheit 

bei Dir finde; erwäge, Dag Diefes Bolf Deine Motion 

1 

1%. Der Ewige fpracb: Mein Unwille wird fis 

Segen, fo will ich Dir willfahren. 

15. Sener fprach: Sp lange Dein Unwille fic 

sicht feat, log uns nicht von Diefem Orte wegziehen. 

Pers 16 Scheint aljo ganz im Zufammenhange mit Bera 13 zu 
ftehen, jo daß Gotted Antwort ald eine bloge Zwijchenrede zu be 
trachten tft. Wenn er nun auf bie Gewogenheit Gottes zu ihm 
rechnend, Gap. XXXII, 32. etwas zu raſch verfuhr, worauf er jene 
großartige zurechtweijende Antwort erhielt: «Der mir gefündigt, dem 
werde ich aus meinem Bude weglöfchen», fo fehen wir ihn hier 
Schritt für Schritt um den Sieg fimpfen, unendliche Gnade ftaft 
Recht geltend zu machen. Gott giebt ihm darauf die Erklärung, bag 
Gnade in gewiffen Fallen ein Recht fey, nämlich, Gnade müffe dann geübt 
werden, wenn durch das ftrenge Urtheil, das Einen für jeine Sün— 
ben getroffen, aud) ein Anderer mitleioen müßte. Bera 17: 6 
werde aud) dieſes thun, was bu gejagt, da bu in meinen Augen 
Sulb gefunden, und id dich mit bem Namen beftimmt Habe». 

Nachdem nun Mofed bie Berheigung ber einftigen DVerzeihung 
für bas Volk erwirft, kehrt er zu feiner Bitte zurück, mit ihm nicht 
wie mit einer Mafchine zu verfahren, fonbern wie Gott ihm bereits 
bei der erften Offenbarung, (fiehe Gap. IV. unferer Erklärungen) gelobt 
und jest wiederholt, «ihn zu beruhigen», — in Folge beffen will er 
mehr 018 ven Befehl Gottes haben. Die Gründe zu den Willend- 

Außerungen des Ewigen, die Herrlichfeit Gottes felbft, will er erfchauen, 
denn fo lange er nur das Wort vernimmt, bleibt er 2108 ein 6501096 ; ; 
tt follte aber doc) «Elohim» feyn. 

Hierauf erfolgt bie Antwort Gottes: Er werde ihm bie relative 
Gottheit, die Borfehung Gottes, deſſen Namen mit Gnade und Barm⸗ 
herzigfeit begleitet wird, zeigen, — «Du fannft aber mein Angeficht 

2B. Mof. 13 
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16. Wodurch follte wohl erfanut werden können/ 
Dag ich und deine גי ef Wohlgewogenheit in dei⸗ 

uns gehſt? dadurch — wir uns unterſcheiden, 

ich und Deine Nation, von jeder andern Nation, 

welche auf dem Erdboden ift. 

17. Der Ewige fprach zu 97010000: auch Diefes, 

was Du gefagt Daft, will ich thun; Denn Du haft Ge: 

wogenbeit in meinen Augen gefunden, und ich babe 
Dich namentlich auserfehen. 

18. Moſcheh fprach Hieranf: Sag mich Deine Serr: 
lichkeit ſchauen! 

19. Tener fpracb: Ich will alle meine Güte vor 

Dir vorüberziehn 1008, und mit dem Namen des 
Ewigen bor Dir ausrufen: wie ich gewogen bin, 

nicht jehen, denn der Menſch fann mich nicht jehen und lebew; — 
alfo die 290086 Anfchauung Gottes, die ber Menſch nur erlangen 
fain, wurde ihm zugeftanden; bie abjolute Gottheit aber erfaffen ift 
nicht moglig. Jedoch wird ber Grad ber Anſchauung Gottes für 
Mofes wohl höher, als 18 zum Begriff ver Allmacht gegangen ſeyn 
ndmlih bis zum göttlichen Willen, der ein Durchbruch des abfoluten 
Seyns it. Denn war in der Offenbarung der Standpunkt 848 
ein ₪018, jo müſſen wir nothwendigerweife diefe Anfpielung auf bie 
fefte concrete Schöpfung des Weltall beziehen, wozu wir aug 
glüdlicherweife durch das ehr. Wort Zur in feiner zwiefachen Bedeutung 
018 «tel» und «Schöpfer», berechtigt find. Die Hand, welde ihn 
bebedt und ihm nachher die Rückſeite der Erſcheinung fehen Tat, 
fann ebenfallé nicht anders, 018 auf bie Allmacht bezogen werden; 
wenn Moſes hinter die Allmacht noch tiefer in's Weſen Gottes ein- 
dringt, jo müffen wir bie ber Allmacht zunächft ftehende Willens- 
duperung, 018 bie concentrirte abjolute Freiheit Gottes, welche fick 
Moje zeigte, betrachten; vergl, unfere Vorrede Abfchnitt Il. 
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went ich gewogen bin, und mich erbarnte, Deffen ich 
mich erbarnte. . 

20. Der Ewige fuhr fort: Du fannft mein Ant: 

lig nicht ſchauen; Denn fein Menſch haut mich, 

und bleibt am Leben, 

21. Der Ewige fprach ferner: Hier ift eine Stelle 

bei mir, Da Fannit Du auf Dem Felfen ftehn. 

22. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzicehn 
wird, werde ich Dich in Die Höhle Des Felfens thun, 

und meine Hand über Dich Decken, bis meine Herr; 

lichEeit vorüber fein wird. 

23. Wenn ich meine Hand von Div nehme, fo 

wirft Du meiner Erfcheinung von hinten nachfchauen, 

mein Autlitz aber fann nicht geſchaut werden. 

Später Gap. XXXIV, 5--9. wird nur bie Realifirung dieſer 
Verheigung in Bezug auf Iſrael dargelegt. Die Erfcheinung beg 
Ewigen ftieg in einer Wolfe nieder; das Gefes der Gnade wird 
Mofe offenbaret: «Sünden fünnen verziehen werden, gleichviel ob fie 
ber böjen Abficht oder der Thatjächlichfeit wegen ftrafbar find; die 
Gnade gänzlich vernichten ift nie möglih, Der Grund, daß bie 
Sträflichfeit der Eltern blos bis zum vierten Gefchlechte geht, it 
wahrjeheinlih darin zu finden, daß bis dahin fid auch der Einfluß 
des schlechten Vaters auf feine Jadfommen direct ausdehnt, wie 
aud) das Kind viel Gute, ohne fein eigened Verdienſt, von feinen 
Eltern erhält; vergl. unfere Vorrede bth. II. 

Was das Wort Nakeh betrifft, jo bitten wir die Sefer, Ferem. 
XXX, 11., XLVI, 28. nadlefen zu wollen, wo 666 60 
heißt: «3 werde dich wohl mit Gerechtigkeit jtrafen, vernichten 
aber werde 10 dich nicht.» Ueberhaupt ift bie Wurzel Nakah 
in ber Bedeutung von gänzlicher Aufhebung und Vernichtung zu 
nehmen, — felbit wenn bag Wort in der Bedeutung von «rein» 

| gebraucht wird, in welchem Salle es namlig bie «Sledenlofigfeit» 
anzeigen foll, 

> 
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Das 3uſte Capitel. 

1. Der Ewige fprach zu Moſcheh: Dane Dir zwei 

fteinerne Tafeln aus, wie Die erften waren; fo will ich 

auf Die Tafeln Die Worte fchreiben, Die auf jenen 

Tafeln waren, welche Du zerbrochen Daft. 

2. Sei auf morgen damit fertig; Du follit nämlich 

morgen Den Berg Sinai hinaufgehn, und Dort auf 

Der 620166 Des Berges mich erwarten. 

3 Niemand foll mit Dir Hinanfgehn, auch )1 

Niemand gefehn werden auf Dem ganzen Berge; 

ſogar Das fleine Vich und Rindvieh follen nicht 

weiden gegen den Berg bin. 

7. Moſcheh hauete zwei fteinerne Tafeln, wie 

Die erften waren; ftand früh Morgens anf, ftieg auf 

Den Berg Sinai, wie ihm der Ewige befohlen, und 

nahm Die beiden fteinernen Tafeln mit. 

3. Der Ewige lief fich in einer Wolfe herab, 

ftellte fich bei ihm Hin, und rief im Damen Deg 

Ewigen; 

6. Nämlich die Erſcheinung des Ewigen zog vor 

Moſcheh vorbei, und rief: der Ewige iſt unverän— 

derlich Das ewige Weſen, ein allmächtiger Gott, all: 

barmberzig nnd allgnadig, langmüthig, von unend: 
licher Huld und Treue; | 

7. Der feine Huld dem taufenditen Gefchlecht 
noch aufbehält, Der Miffetbat, Abfall und Sünde 
vergiebt; Der aber nichts ohne Ahndung hingehn 
läßt, vielmehr Die Miſſethat der Eltern heimfucht 
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on Kindern und Kindeskindern, im dritten und bier: 

ten Gefchlecht. 

Ss. Moſcheh eilte, neigte fic zur Erde, warf fics 

Bin zum aubeten, und fprach: 

9. Pa ich Gnade in Den Augen meines — 

gefunden, ſo mag doch mein Herr ſelbſt mit uns ge— 

Den; es iſt zwar ein halsſtarriges Volk: allein ver: 

gieb unfre Miffethaten und SiinDen, und nimm uns 

zu Deinem Eigenthum an. 

10. Zener fprach: fiehe! ich mache einen Bund; 

vor Den Augen Deines ganzen Volks will ich Bun: 

Der thun, Dergleichen auf Der ganzen Erde und un: 

ter allen Nationen nicht gefchehen find: Damit das 

ganze Volk, unter welchen Du bift, erkenne, wie er: 

ftaunlih die Thaten des Ewigen find, welche ich für 

Dich thun werde. 

11. 9360006046 zu deinem eignen Beften, 1008 ich 

Dir heute gebiete. cb treibe vor Dir aus das Volk 

Emori, Renaani, Ehitthi, Perit, Chivvi und Jebuſſi. 

12. Hüte dich, daß Du Feinen Bund machit mit 

dem Bewohner des Landes, welches du mit Krieg 

beziehit: er möchte Dir eine Schlinge werden. 

13. Ihr follt vielmehr ihre Altäre niederreißen, 

ihre Bildfäulen zerbrechen, und ihre Haine nieder- 

hauen. 

14. Denn Du ſollſt vor keinem andern göttlichen 

Wefen zur Verehrung niederfallen; Denn Der Ewige 

führt auch den Nomen: — er iſt ein eifervol⸗ 

ler Gott. 
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15. Wenn Du nun einen Bund machit mit Dem 

Bewohner des Landes, und fie Dann mit ihren Göt: 

tern Unzucht treiben, und ihren Göttern Opfer feblach- 

ten: fo mancher fonnte Dich einladen, und Du von 

feinem Opfer efjen. 

16. Du iviirdeft auch von feinen Töchtern fiir 

Deine Söhne ansfucben; und wenn Dann feine Töch— 

ter mit ihren Göttern Unzucht trieben, fo würden 

fie auch Deine Söhne zur Unzucht mit ihren — 

verführen. 

17. Mache dir überhaupt keine Götter von Me— 

tall gegoſſen. 

18. Beobachte das Feſt des ungefänerten Brodes. 

Sieben Tage follft Du ungefäuertes Brodt effen, 

wie ich Dir geboten Babe, zur beftimmten Zeit im 

Hehrenmonat; Denn im Aehrenmonat 906 Du aus 

Mizrajim gegangen. 

19. Alles Erftling Der Gebärnmtter gehört mir 

zu; auch was Dein Vieh an männlichen Zungen wirft, 

Das Erftling von einen Dchfen und einem Schafe. 

20. Das Erftling eines Efels follft Du mit einem 

Schafe Iosfaufen. Wenn Du es aber nicht loskaufſt, 

fo mußt לוו ihm Das Genick zerbrechen. Die Crit: 

gebornen Deiner Söhne follft Du Iosfaufen. Mon 

fol nicht vor mir erfcbeinen leer. 

21. Sechs Tage Fannit Du arbeiten, am fiebenten 

Tage aber follft Du feiern. 

22. Das Wochenfeit follft Du Dalten, Das Feſt 

Der Erftlinge bon Der Weizenerndte; wie auch 8 
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66 des Frucbteinbringens, wenn Das Jahr feinen 

Kreislauf befchlieft. | 
23. Dreimal im Fabre follen alle Deine Manns: 

verfonen erfcbeinen vor Dem Herrn, dem Civigen, 
vor Dem Gotte Sifrael’s. 

2n. Denn ich werde Bolfer bor Dir austreiben, 

und Deine Grenzen erweitern. Dennoch foll וש 

Niemand Dein Land gelüften loffen, wenn Diu bin: 

sufgeheft, bor dent Ewigen, Deinem Gotte, zu er: 

scheinen, Dreimal im Jahr. 

25. Schlachte mein Opfer nicht beim gefauerten 

Brodte; und von dem Opfer Des Ueberſchreitungs— 
6668 fol nichts Die Macht hindurch bis am Mor: 

sen bleiben. 

26. Die Erftlinge Deiner frübeften Landfriichte 

follft Du in Das Haus Des Ewigen, deines Gottes, 

bringen. Koche fein junges Vieh in Der Milch fei: 

ner Mutter. | 

27. Der Ewige fprach zu Moſcheh: ſchreibe Dir 

Diefe Worte anf; Denn auf Den Inhalt Diefer Worte 

mabe ich mit Dir und Zifreel einen Bund. 
28. Moſcheh blieb Dafelbit bei dem Ewigen Vier: 

zig Tage und vierzig Mächte, af Feine Speife, und 

trank feinen Tranf. Der Ewige ſchrieb auf Die 

Tafein die Worte Des Bundes, nämlich Die zehn 

Gebote. 

29. Als Moſcheh berunterging von Dem Berge 

Sinai: Die beiden Tafeln Des Zeugniſſes hatte Mo— 
40060 in Der Hand, als er von Dem Berge berimter: 
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ging; fo wußte Mofcheh nicht, Dag die Sant feines 
Angefichts Strahlen warf, weil Der Ewige mit ihm 

gefprochen hatte. 

30. Als Aharon und alle Kinder Jifraels Win: 

4960 anfahen, und fiche! fein Angeſicht warf Licht: 

strahlen von fich; Da fürchteten fie fich, zu ihm Hin; 

zutreten. 

31. Moſcheh aber rief ihnen zu; da kehrten fie 

  ihm zurück, Aharon und alle Fürften unter derוו

Gemeine; Da redete Moſcheh mit ihnen. 
32. Hernach aber traten alle Kinder Sifrael’s 

Hinzu; und er befahl ihnen Ales, was der Ewige 

mit ihm geredet hatte, auf Dem Berge Sinai. 

33. Als Moſcheh mit ihnen ausgeredet hatte, 

that er eine Bedeckung vor fein Geficht. 

34. So oft aber Moſcheh vor den Ewigen Fan, 
mit ihm zu reden, nahm er Die Bedecfung ab, big 

er wieder Dinausging. Alsdann ging er hinaus, und 

redete mit Den Kindern Zifrael's, was ihm geboten 

worden. 

35. Da faben die Kinder Zifrael’s das Augeſicht 

Moſcheh's, Dag es Strahlen warf. Hernach aber 

that Moſcheh wieder die Bedeckung vor das Ge: 
ficht, bis er wieder Dineinging, mit Dem Ewigen zu 

ſprechen. 

Das 35ſte Capitel. 

1. Moſcheh ließ die ganze Gemeine der Kinder 

Jiſrael's verfommeln, ſprach zu ihnen: Diefes fin® 
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Die Dinge, welche Der Ewige zu verfertigen befob: 

len Bat. 

2. Sechs Tage nur aber darf Handwerksarbeit 

gemacht werden; am fiebenten Tage foll euch ein 

Heiligthum fein, ein Feiertag Der erften Elaffe, dem 

Ewigen zu Ehren. Wer an Demfelben Handwerks: 

arbeit verrichtet, Toll getödtet werden. 

3. Ihr 1006 in allen euren Wohnungen am Schab: 

both Fein Feuer anzünden. 

aA. Moſcheh fprach ferner zu Der ganzen Gemeine 

Der Kinder Zifrael’s, wie folat: Diefes Bat der Ewi— 

ge befohlen, euch zu ſagen: 

5. NRehmt von Dem Eurigen eine Hebe auf, dem 

Ewigen zu Ehren; was jeder aus Der Milde feines 

Herzens bewilligt, foll er bringen: Die Hebe nants 

lich, die Dem Ewigen geweiht wird: Gold, Silber 

und Kupfer; 

6. Huch blaue, purpurrothe aid bochrothe Wolle, 

Seinengarn und Ziegenhaare; 

7. Rothgefärbte Widderfelle, Felle von Theche: 

ſchim und Schittimhbolz; 

8. Del zum Leuchten, Geiviirie zum Salböl und 

zum Räucherwerk; 

9. Schohamfteine, und eingefafte CDelfteine zum 

Dbermantel und zum Bruftfebild. 

10. Und jeder Kunftverftändige unter euch fol 

fommen und dasjenige verfertigen, was Der 76 

befohlen Bat: 

11. Die Wohnung, das Zelt und Die Decke Dau; 
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Die Spangen, Die Bretter, Die Niegel, die Säulen 

und Die Füße Dain; 

12. Die Lade, Die Stangen und Den Deckel Dar: 

auf, und Den Borbang zur Abſcheidung Des Aller: 

Deiligiten; 

13. Den Tijh, Die Stangen und alle feine Ge: 
räthe dazu, und Das Schaubrodt; 

14. Den Leuchter, feine 69026406 und Lanıpen, 

und Das Sef; 

15. Den Räucheraltar, feine Stangen, Das Salbol 

nnd Das Räucherzeug von edlen Specereien, und Die 

Dede vor dem Eingang: nöntlich vor dem Eingang 

Der Wohnung; 

16. Den Altar Des ganzen Opfers, Das fupferne 

Siebwerk dazu, Die Stangen und alle die Geräthe, 

Das Becken und fein Geftell; 

17. Die geftricdten 1800006 Des Vorhofs, Die 

Sinlen und Die Füße, und Dic 0646 vor Dem Thore 

Des Vorhofs; 

18. Die Nägel Der Wohnung, Die Nigel Des 

Vorhofs und ihre Stride; 

19. Die Gewänder zum einpacken, zum Dienft im 

Heiligthum; Die heiligen Gewänder für Aharon, Den 

Briefter, nnd Die Gewänder feiner Söhne, bei ihrem 

Prieſterdienſt. 

20. Hierauf gingen die Gemeine der Kinder Ji— 

ſrael's von Moſcheh weg. 

21. Sodann kamen ſie; jeder Mann, den ſein 

Herz antrieb, und den ſein Gemüth bewogen: die 



Das zweite Bud Mofe, Cap. 35. 203 

brachten Die Hebe des Ewigen, zur Verfertigung 

Des Stiftszelts, und Den dazu gehörigen Werken, 

auch zu Den heiligen Kleidern. 

22. Es kamen Männer nnd Weiber, wer milden 

Herzens war, Die brachten Dhrenringe, Nofenringe, 

Fingerringe und Armbänder, allerlei aülden Ge: 

fchmeide: und jeder Mann, Der Dem Civigen zu 

Ehren einiges Gold gewidmet hatte. 

23. Ferner jeder Mann, Der in feinem Vermö— 

gen Botte blaue, purpurrothe und hochrothe Wolle, 

leinen Garn, und 4160600026 , rothgefärbte Wid— 

Derfelle, Felle von Thechaſchim; Die brachten es. 

24. Wer eine Hebe von Silber oder Kupfer auf: 

gebracht hatte, brachten Die Bebe Des Ewigenz auch 

wer Schittimbolz in feinem Vermögen Hatte, zu 

Berfertiqung Des Werfs: Die brachten es. 

25. Kunftverftändige Weiber fpannen mit ihren 

Händen, und brachten Das Gefpinnit: an blauer, 

purpurrother und hochrother Wolle, und Leinen 

Garn. 

26. Diejenigen Weiber, Die ihr Herz und Runt 

gefchicklichfeit dazu antrieb, fpannen die Ziegenhaare. 

27. Die Fürften brachten Schohamfteine, und ein: 

gefafite CDelfteine, zum Obermantel und Bruftfchilde; 

28. Auch Das Gewürz, und Das Del, zum Zünden, 

zum Solböl und Räucherzeuge von edlen Specereien. 

29. Jeder Mann und jede Fran, was ihr Herz frei: 
willig fich entfchloffen zu Dem ganzen Runftwerke zu 
bringen, welches Der Ewige zu machen Durch Mo: 
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ſcheh befohlen hatte; brachten Die Kinder Jiſrael's: 

eine freiwillige Steuer, Dent Civigen zu Ehren. 

30. 9700060 fprach zu Den Kindern Zifrael's: 

feht! Der Ewige Dat namentlich ernannt Bezalel, 

Sohn Mri, Sphn Chur, aus dem Stamme Jehudah. 

31. Cr bat ihn mit göttlichen Geifte, mit Weis: 

beit, mit Vernunft, mit Wiffenfchaft und mit aller: 

lei Runftgefchicklichkeit erfüllt: 

32. Gedanken auszudenken, in Gold, Silber und 

Rupfer zu arbeiten; 

33. Huch in Steinarbeit, zu faffen, und in Holz 

arbeit, in allen finnreichen Künften zu arbeiten. 

34. Cr bat ihm auch Die Gabe zu unterrichten 

in Das Herz gelegt: ihm, und Ahaliab, Sohn Acht: 

0110005 , aus dem Stamme Dan. 

35. Er bat fie mit weifer Runftgefchicflichkeit 

verfehn: zu verfertigen alle Werfe des Meeifters und 

finnreichen Künſtlers, auch Des Runftitickers, in blauer, 

purpurrother und hochrother 350116, und leinen Garn, 

und Des Webers; aller Handwerker und finnreicher 

Künſtler. 

Das 36 ſte Capitel. 

1. Nun machten Bezalel und Ahaliab, und jeder 

kunſtverſtändige Mann, Dem Der Ewige Weisheit 

und Vernunft in Das Herz gegeben, um iu begreifen, 

wie Die ganze KRunftarbeit zum Dienfte des Heilig: 

thums gemacht werden müßte; in allen Sticken, wie 

Der Ewige es befohlen. 
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2. Moſcheh lieh rufen Den Bezalel und Ahaliab, 

und jeden Eunftverftändigen Manu, Dem Der Civige 
Weisheit in das Herz gegeben; wen fein Herz antrieb, 

fich an Die Arbeit zu machen, fie zu verfertigen. 

3. Sie nahmen von Moſcheh in Empfang Die 

ganze 40696, welche Die Kinder Sifrael’s gebracht 
Hatten, Die Kunſtarbeit Des heiligen Dienftes zu ver: 

fertigen. Sie aber fuhren fort noch alle Morgen 

zu bringen. 

A, Endlich aber kamen Die Künſtler, welche Die 

Kunſtwerke Des Heiligthums verfertigten: jeder von 

feinem Kunſtwerke, welches er verfertigte; 

5. Sprachen zu Moſcheh: Die Leute bringen mehr, 

als hinreichend ift zum Gebrauch Des Werks, 8 

der Ewige zu verfertigen befohlen Dat. 

6. Da befahl Moſcheh, Dag man im Sager ang: 

rief, wie folgt: Mann oder Frau foll Niemand et: 

was mehr anſchaffen zur heiligen Hebe. Und Dag 

olf hörte anf zu bringen. 

7. Der Vorrath an Arbeit war hinreichend zur 

Verfertigung Des ganzen Werkes, und blieb davon 

noch übrig. 

₪. Die Kunſtverſtändigen unter se Handwerkern 

verfertigten zuerft Die Wohnung aus zehn Teppichen, 

von fechsfach gezwirntem Garn, blauer, purpurrother 

und bochrother Wolle; mit Figuren von Cherubim 

Durchwirft, nach Runftiveberorbeit wurden fie ge: 

nacht. 

9. Die Länge jedes Teppiche war acht und zwan— 
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jig Elfen, und die Breite jedes Teppichs vier Ellen; 

alle Teppiche Batten einerlei Maaf. 

10. Man fügte fünf Teppiche einen an Den an: 

Dern, und fünf Teppiche ein Stiicf an Das andre. 

11. Man machte auch Schleifen von blauer Wolle, 

am 65011806 des einen Teppiche, welcher an Den ju: 

fanmengehefteten Der außerfte; und eben fo viel 

machte man am 6200086 Des Teppiche, welcher an 

dem andern Hefte Der äußerſte. 

12. Funfzig Schleifen achte man an Den einen 

Teppich, und funfzig Schleifen an Das Ende 8 

Teppiche, welcher an dem andern Hefte ift; Die 

Schleifen waren gerade eine Der andern gegenüber: 

ſitzend. 

13. Man machte funfzig goldne Spangen. Wenn 

man nun, vermittelſt der Haken, die Teppiche an 

einander fügte, ſo ward die Wohnung ein Ganzes. 

14. Man machte auch Teppiche bon Ziegenhaar, 

ium 63616106 über Die Wohnung. Eilf Stücke machte 

man. 

15. Die Länge jedes Teppichs dreißig Ellen, und 

Die Breite jedes Teppichs war bier Ellen, Die eilf 

Teppiche hatten einerlei Maaß. 

16. Man beftete Die fünf Teppiche befonders, 

und Die fechs befonders; 

17. Machte fünfzig Schleifen an Den Saum Des 

äußerſten Teppichs an Dem einen Hefte, und funfzig 

Schleifen an Den Saum des Teppichs an Dem andern 

Hefte, 
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16. Man machte auch funfzig Eupferne Spangen, 

Das Gezelt zuſammenzufügen, Damit es ein Ganzes fei. 

19. Man machte auch eine Decke über das Ge: 

4616, aus rothgefärbten Widderfellen, und eine Decke 

von Thechafchimfellen oben darauf. 

20. Man machte Die Bretter zur Wohnung, von 
Schittimholz, aufrechtftehend. 

21. Die Länge jedes Bretts war zehn Cllen, und 

die Breite jedes Bretts anderthalb Ellen. 

22. Ein Brett befomint zwei Zapfen eingepaft, 

einer wie Der andre. Man macbte es alfo an allen 

Brettern der Wohnung. 

23. Es wurden alfo Bretter zur Wohnung ver: 

fertigt: zwanzig Bretter zur füdlichen Seite. 

24. Biersig filberne Füße kamen unter Die zwan—⸗ 

zig Bretter: zwei Füße unter Diefes Brett zu feinen 

beiden Zapfen, und zwei Tike unter Diefes Brett 

zu feinen beiden Zapfen. 

25. Zur andern Seitenwand Der Wohnung, zur 

nördlichen Seite nämlich, machte man auch zwanzig 

Bretter; | 

26. Und vierzig filberne Füße: zwei Füſte unter 

Diefem Brette, und zwei Füge unter Diefem Brette. 

27. Zur Hinterwand der Wohnung, zur weftlichen 

Seite, machte man fechs Bretter; 

28. Und noch zwei Bretter zu Den Winkeln Der 

Wohnung, an der Hinterwand. 

29. Sie fchloffen unten zuſammen; und oben pate 
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man fie zufammen in einen Schlufrinfen. Sp machte 

man es an beiden, in beiden Ecken. 

30. Es waren zuſammen acht Bretter; und Dazu 

filberne Füße, fechzehn Stück: immer zwei Füße un— 

ter einem Brette. 

31. Man machte Niegel von Schittimholz: fünf 

Stüc für Die eine Seitenwand der Wohnung, 

32, Und fünf Stück Niegel fiir Die andre Seiten: 

wand Der Wohnung; und fünf Stück Riegel für Die 

Hinterwand Der Wohnung, zur weftlichen Seite. 

33. Man machte Den mittelften 911601, Der durch 

Die Bretter ging, von einem Ende zum andern. 

31. Die Bretter belegte man mit Gold; Die Ringe 
wachte man von Gold, Durch welche Die Niegel ge: 

ftecft wurden: und auch Die Riegel wurden mit Gold 

velegt. 

35. Man machte auch einen Vorhang, von blauer, 

purpurrotber, hochrother Wolle, und fechsfach ge: 

zwirntem Garn; mit Figuren von Cherubim Durch: 

wirft, Kunftweberarbeit machte man fie; 

36. Daj vier Sänlen von Schittimbolz; belegte 

fie mit Gold: ihre Hafen waren Gold. Man gof 

zu den Säulen vier filberne Füße. 

37. Mon machte eine Decfe zum Cingang Des 

Gezelts, von blauer, purpurrother, hochrother Wolle, 

und fechsfach gezwirntem Garn, Sticferarbeit; | 

58. Dazu fünf Säulen nebit Hacken, ihre Knaufe 

und ihre Neifen mit Gold belegt; dazu auch fünf 

£upferne Füße. 
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Das 51166 Capitel. 

1. Bezalel machte Die Lade aus Schittimholz: 

Drittehalb Ellen die Länge, anderthalb Ellen Die 

Breite, und anderthalb Ellen die Höhe; 

2. Belegte Die Lade mit reinem 690196, 

amd auswendig, machte dazu einen goldnen Kranz 
herum; 

3. Gop dazu vier goldne Ninge, an Den bier 

Eden: alſo Daf auf Der einen Seite zwei Ringe, und 

anf Der andern Seite wiederum zwei Ninge waren; 

N. Meachte Stangen von Schittimholz, belegte fie 

mit Gold; 

5. Brachte Die Stangen in Die Ringe, auf den 

Seiten Der Lade, Die Lade Damit zu tragen; 

6. Meachte auch einen Deckel von reinem Golde, 

Drittebalb Ellen Die Länge, und mes Ellen 

Die Breite; 

7. 90106066 ferner zwei goldne Cherubin; von ge: 

Pe Arbeit machte er fie, aus Den beiden Enden 

des Deckels: 

₪. Nämlich einen Cherub aus dem einen Ende, 
und einen Cherub aus Dem andern Ende. Aus Dent 

Deckel felbft verfertigte er Die Cherubim, an beiden 
Enden. 

9. Die Cherubim waren fo gemacht, Dag fie ihre 

Flügel in Die Höhe ausbreiteten, indem fie Damit 

Den Dedel überdeckten, mit dem Mngeficbte . einer 

gegen Den andern gekehrt; jedoch neigten fie ihre 

Gefichter gegen den Deckel nieder. 
2 8. Mof. 14 
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10. Berfertigte auch Den Tifh von Schittimbolz, 

zwei Ellen Die Länge, eine Elle Dic Breite, und an: 
Derthalb Ellen Die Höhe; | 

11. Belegte ihn mit reinem Golde, machte einem 

golden Kranz umher; 

12. Machte einen Hand daran, 0116 + 

rings umher, und an Diefen Rand führte er Den 

goldnen Kranz umher; 

13. Goß dazu vier goldne Ringe, und ſetzte Die 

Ringe an Die vier Ecken feiner vier Füße, 

314. Unterhalb Des Handes waren Die Hinge, als 

Eingebänfe für die Stangen, Den Tifch zu tragen. 

15. Man machte Die Stangen von Schittimholz. 

belegte fie mit Gold, Den Tifch zu tragen; 

16. Ferner die Geräthe auf Den Tifeh: nämlich 
Schüſſeln, Schelen, Stiiben und Halbröhren, womit 

Das Brodt bedeckt ward, von reinem Golde; 

17. Machte auch Den Leuchter von reinem Gplde, 

von getriebnter Arbeit; Fuß, Schaft, Kelche, Knöpfe 

und Blumen waren 0118 ihm herausgearbeitet. 

18. Sechs Arme qingen ans Den Seiten heraus: 

namlich Drei Zirnte Des 9001000028 aus Der einen Seite, 

 , Drei Arnie Des Leuchters aus Der andern Seiteווק

19. Drei mandelförmige Kelche: an dem einen 

Arme ein Knopf und eine Blume, und Drei mandel- 

formige Selcbe, an Dem andern Arme ein Knopf 

und eine Blume; fo an allen fechs Armen, Die aus 

dem Leuchter berausgehen. 
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20. An dem Leuchter ſelbſt waren vier Kelche, 

wie Mandeln geſtaltet, Knöpfe und Blumen; 

21. Ferner ein Knopf, in welchem ein Paar Arme 

ſaßß, noch ein Knopf, an welchem das zweite Baar 

Arme, und noch ein Knopf, an weichem Das dritte 

Haar Arnie fap; jo an allen ſechs Armen, Die aus 

Dem Leuchter herausgeben. 

22. Knöpfe und Arme waren aus ihm felbft Der: 

ausgearbeitet, ganz aus Einem Stücke reinen Gol: 

Des getrieben. 

23. Berfertigte auch dazu fieben Lampen, nebft 

Zwänglein und Aſchgefäßlein, von reinem Golde. 

an. Ein Kikkar reines Gold verarbeitete man 

Dazu, und zu allen feinen Geräthen; 

25. Machte auch einen Näucheraltar von Schit: 

timbolz: Die Länge eine Elle, die Breite eine Elle, 
vieredfig, und Die Höhe ziwei Ellen. Die Ecken 

waren aus Einem Stücke mit Dem Heerde gemacht. 

26. Belegte ihn mit reinem 6901006: fein Blatt 

und feine Seiten umher, und feine Ecken; führte 

oben einen goldnen Kranz herum; 

27. Machte unter Dem Kranze zwei goldne Ringe 

an beiden Winkeln, nämlich an beiden Seiten; Diefes 

Ringwerk Diente Den Stangen zum Gehäufe, Den 

Altar Damit zu tragen. 

28. Berfertigte die Stangen von Schittimbol;, 

belegte fie mit Gold; 
29, Moachte ferner das Del zur heiligen Salbung, 
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und das Näncherzeng von edlen Specereien, nach 

Apothekerkunſt; 

Das 586606 Capitel. 

1. Machte auch Den Altarheerd Des ganzen Op— 

fers, von Schittimholz, fünf Ellen die Länge, fünf 

Ellen die Breite, viereckig, und die Höhe drei Ellen; 

2. Machte an Den vier Winkeln vier hohle Ecken: 

Die Ecken waren aus Einem Stücfe mit Dem Heerde 

gemacht; belegte ihn mit Kupfer; 

3. VBerfertigte alle Geräthe Des Altars: nämlich 

Die Töpfe, die Schaufeln, Die Befen, Die Gabeln 

und Die Kohlpfannen; alle Geräthe Deffelben machte 

mon aus Kupfer; 

nA. Machte auch an Diefen Alter ein Sicbiverf, 

neßfürmig von Kupfer, יו Der Ausladung, 

bis in Die Hälfte; 

5. Goß vier Ninge zu Den vier Cen an dem 

fupfernen Siebwerf, Den Stangen zum Gehäuſe; 

6 90700046 auch Stangen, von Schittimbolz;, be: 

legte fie mit Kupfer; 

7. Brachte Die Stangen in Die Ringe, an Den 

Seiten Des Altarbeerds, ihn damit zu tragen: hohl, 

von Tafeln zufommengefest, ward der Altar gemacht. 

₪. Machte auch ein Eupfernes Becken, und ein 

Fupfernes Geftell Dazu, aus Den metallnen Spiegeln 

Der verfammelten Frauen, welche fich an dem Cin: 

gange Des Stiftszelt verfammelten; 

9. Ferner Den Vorhof: zur fiidlichen Seite, ge: 
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ftriefte Unhänge zum Vorhof, von gezwirntem Garn, 

Hundert Ellen; 

10. Dazu zwanzig Säulen, 11606 zwanzig fupfer: 

nen Füßen: Die Hafen an Den Säulen und ihre Rei: 

fen waren filbern; 

11. Zur nördlichen Seite Dundert Ellen, Dai 

zwanzig Säulen, nebit zwanzig Eupfernen Füßen: Die 

Haken an den Saulen und ihre Neifen waren filbern; 

12. Zur weitlichen Seite funfjig Ellen Umhänge, 

Dain zehn Säulen, nebit zehn Füßen: Die Hacken an 

Den Säulen und ihre Neifen waren filbern; 

13. Zur Öftlichen Seite funfjig Ellen: 

14. Nämlich funfjehn Ellen Umhänge zu Der 

einen Borderfeite, Dazu Drei Säulen, nebft Drei 

Füßen; 
15. Und zue andern Borderfeite an dem Thore 

Des Vorhofs wiederum funfzehn Ellen 1100060106, Da: 

zu Drei Säulen nebjt Drei Füßen. 

16. Alle Umhänge des Vorhofs umher waren bon 

fechsfach gezwirntem Garn. 

17. Die Füße zu Den Säulen waren fupfern, Die 

Hacken an den Säulen und ihre Neifen waren fülbern, 

Die Belegung. ihrer Knäufe war von Silber, alle 

Säulen des Vorhofs waren mit filbernen Reifen 

verfehn. 

18. Verfertigte endlich Die Decke vor Dem Ein: 

gang Des Vorhofs, Sticferarbeit, von blauer, pur: 

purrother, hochrother Wolle, und gejwirntem Garn; 

Die Länge zwanzig Ellen, Dic Höhe, nämlich in Der 
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Breite der Decke, fünf Ellen, fo hoch als Die Wm: 

Binge Des Vorhofs; 

19. Dazu bier Säulen nebft vier Fupfernen Füßen. 

Die Haken, und Die Belegung ihrer Knäufe und 

Stangen waren filbern, 

20. Und alle 9/0001 zur Wohnung und zum Bor: 

hof umber waren Fupfern. 

21. Diefes find Die Berechnungen fiir Die Woh— 

ang: nämlich Die Wohnung Des Zenaniffes, Die auf 

Moſcheh's Befehl berechnet worden; Das Gefchäft 

Der Levijjim, durch Ithamar, Den Sohn des Wrie- 

fters Aharon. dd: 

22. Bezalel, Sohn Uri, Sohn Chur, aus Dent 

Stamme Jehudah, verfertigte Alles, wie Der Ewige 

Den Moſcheh befohlen; 

23. Mit ihm Ahaliab, Sohn Achiffamachs aus Dent 

Stamme Dan, Werkfmeifter, finnreicher Künſtler, auch 

Kunſtſticker in blauer, purpurrother, hochrother Wolle 

und leinen Garn. 

an. Alles Gold, welches zur Arbeit verbraucht 

worden in Der Arbeit zum Heiligthum, alles aufge: 

sommne Gold nämlich, war zufommen nem und 

zwanzig Kikkar, nnd fiebenhundert und Dreifig Sche: 

fel, nach Dem Gewichte Des Heiligthuns; 

25. Das Silber von Den Mufterungen Der Ge: 

meine hundert Riffar, taufend fiebenhundert fünf 

und fiebenzig Schekel, nach Dem Gewichte Des Hei: 

ligthums: 

26. Nämlich ein Beka auf jeden Kopf gerechnet; 
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Diefes ift ein halber Schefel, nach dem Gewichte des 

SHeiligthums: für jeden, Der Durch die Muſterung 

ging, von zwanzig Jahr und Darüber, und zwar für 

sechsmal hundert und Dreitanfend fünfbundert und 

fünfzig. 
27. Hundert Kiffer Silber wurden angewendet, 

Die Füße in Dem Heiligthum und am innern Vorhang 

zu gießen: hundert Füße aus hundert Kikkar Silber, 

zu jedem Fuß ein Kiffer. 

28. Bon Den eintaufend fiebenhundert fünf und 

fiebenzig Kikkar verfertigte man Die Hafen zu Den 

Säulen, belegte ihre Knäufe damit, und machte Die 

Reifen Davon. 

29. Das aufgenommene Kupfer fiebenzig ו 

zweitanfend vierhundert Scheel. 

30. Daraus verfertigte man die Füße zum Ein: 

gang Des Stiftszelts, Den Eupfernen Altar und das 

£upferne Siebiverf daran, auch alle Geräthe des 

Altars; 

31. Die Füße des Vorhofs umher, und Die Fuge 

zum Eingang des Vorhofs, auch alle Nägel der 

Wohnung und alle Nägel des Vorhofs umher. 

Das 39ſte Capitel. 

1. Bon der blauen, purpurrothen und hochrothen 

Wolle machten fie Tücher zum Einpacken, zum Dienft 

Des Heiligthbums; auch Die heiligen Kleider für Aha— 

zon, +0 wie der Ewige Dem Moſcheh befohlen. 

2. Man 100006 Den Mantel, von Gold, blauer, 
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surpurrother, hochrother Wolle, und gezwirntem 

Gorn. 
3. Sie platteten nämlich Goldbleche, und fehnit: 

tess Faden Daraus, um folche zwifchen Der blauen, 

purpurrotben, und hochrothen Wolle, wie auch Dem 

einen Gorn zu verarbeiten; nach finnreicher Kunſt-⸗ 

arbeit, 

Schulterftüce haben fie daran gemacht. Da:תת.  

Durch ift er an beiden Ecken befeftigt worden; 

5. Und Das Gürtelband Des Mautels, welches 

Daran fag, mit ihm von gleicher Arbeit, aus einem 

Stüde: von Gold, blauer, purpurrother, hochrother 

Bolle und gezwirntem Garn; fo wie Der Ewige Dens 
Mofcheb befohlen. 

6. Sie machten ferner zwei Schohamſteine, um⸗ 

ringt von goldnen Einfaffungen, ausgeftochen, wie 

ein Siegel geftochen wird, nach Den Namen Der Rin: 

Der Zifrael's. 

7. Diefe feßte man auf Die Schulterblätter Deg 

9010111018: Steine des Andenkens für die Kinder Riz 

frael’s, fp wie Der Ewige Dem Moſcheh befoblen. 

8. Man machte Das Schild, Kunftweberearbeit, 

wie Die Arbeit Des Mantels; von Gold, blauer, pr: 

purrotber, hochrother Wolle, und gejiwirntens 

Garn. 

9, VBieredig, doppelt über einander, machten fie 

Dos Schild; Die Länge eine Spanne, und Die Breite 

such eine Spanne, Doppelt über einander. 

10. Sie fetten hinein vier Reihen Edelgeſteine, 
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eine 910006: Odem, Pitedah und Bareketh; Diefes 

ift Die eine 910106 ; 

11. Die zweite: Nophech, Sappbir und Jahalom; 

12. Die dritte: Leſchem, Schebo und Achlanich; 

13. Und Die vierte: Tharſchiſch, Schoham und 

Safchpeb; bon goldnen Einfoffungen umgeben, wo 

fie eingefegt wurden. 

14. Die Steite weren nech Anzahl Der Namen 

Der Kinder Jiſrael's, zwölf, nach Anzahl ihrer We: 

sien, wie ein Siegel geftochen wird; jeder Stamm 

nach feinem Taner, jo nach den zwölf Stämmen. 

- 18. Sie machten an den Schild Ketten an den 

Enden, von geflochtner Arbeit, von reinem Golde; 

16. Machten zwei Einfeflungen von Gold, und 

zwei goldne Ringe, befeftigten die beiden Ninge au 

Die beiden Ecken Des Schildes; 

17. Brachten Die beiden geflochtuen goldenen Ret: 

ten in Die beiden Hinge, in Den Ecken des Schildes, 

18. Und die beiden Enden Der beiden Ketten be: 

feftigten fie an Die Cinfafjungen; Diefe fetten fie it 

Die Schulterblätter Des Meantels auf Die Border: 

feite, 

19. Machten noch zwei qoldne Ninge, und be: 

feftigten fie an die übrigen beiden Ecken Des Schildes; 

nämlich an Den Saum, an Die innere Seite, gegen 

Den Mantel zu; 

20. Und abermals zwei goldne Ninge: 01016 jeg: 

ten fie an Die beiden Schulterblätter 269 6 

unterhalb Des Schildes, auf die VBorderfeite, in Die 
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Gegend, wo Der Mantel befeitigt wird, über Den 

Giürtelband 268 6. 

21. Sie fchniirten das Bruſtſchild an, aus feinen 

Ringen in Die Ninge Des Mantels, mit einer Schnur 

von blauer Wolle: Damit Der Schild feft bleibe an 

Dem Gürtel des Mantels, und Der Schild nicht 

weiche von dem Mantel; fo wie Der Ewige Dent 

Moſcheh befoblen. 

22. Man machte Den Mnterrocf unter Dem Mon: 

tel von Weberarbeit, ganz von blauer Bolle; 

23. Dben am Unterrock eine Deffnung, wie Die 

Deffmung eines PBoanzerhemds: an Diefer Deffnung 

eine Borte umber, Damit er nicht zerreiße. 

24. Sie machten unten am Saume 269 58 

Gronatäpfel von blauer, purpurrotber, und hochro— 

ther Wolle qesivirnt; 

25. Machten Schellen von reinem Golde, befeftig: 

ten Die Schellen zwifchen den Granatäpfeln, rund 

umber an dem Saume Des Unterrocks, zwifchen Den 

Gronataptein: 

26. Mämlich Schelle und Granat, Schelle und 

Granat, am Saume des Unterrocks umher; zur Amts: 

verricbtung, fo wie Der Ewige dem Moſcheh be: 

fohlen. 

27. Sie machten die Leibröcke aus Leinen, We: 

berarbeit, für Aharon und feine Söhne; 

28. Den Bund aus Leinen, Die Pracht Der Boben 

Mützen aus Leinen, und Die Beinfleider aus geziwirn: 

tem Garn; 
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29. Auch die Gurte aus gezwirntem Garn, blauer, 

purpurrother und hochrother Wolle, nach Sticferar: 

beit: fo wie der Ewige Dem Moſcheh befohlen. 

30. Sie machten Das Sfirnblech, Die heilige Krone 

von reinem Golde, fchrieben darauf in Der Schrift 

Der geftochnen Siegel: Dem Ewigen Deilig; 

31. Machten daran eine blaue Schnur, fie oben 

über Den Bund anzubringen, fo wie Der Ewige Dem 

WMoſcheh befohlen. 

32. Als nun die Arbeit an der Wohnung Des 

Stiftszelts völlig fertig war, und Die Kinder Sifrael’s 

jolcbe verfertigt hatten: namlich Alles verfertigt Bat: 

ten, wie Der Ewige Dem Mofcheh befohlen; 

33. Brachten fie Die Wohnung vor Moſcheh: das 

Zelt und alle feine Geräthe, Spangen, Bretter, Nie: 

gel, Säulen und Füße; 

34. Die Decfe von rothgefirbten Widderfellen, 
Die Decke von Thechafchimfellen, den Vorhang zur 

Abſcheidung Des Allerheiligiten; 

35. Die Lade Des Zeugniſſes, nebft Stangen und 

Deckel; 

36. Den Tifeh, alle Geräthe Dain, auch Das Schau: 

brodt; | 
37. Den Leuchter bon reinem Golde, die darauf 

zu feßenden Lampen, alle Geräthe Dazu, und Das Del; 

38. Den goldnen Altar, Das Salböl, und 8 

NHäucherzeug von edlen Specereien, und Die Decke 

vor Dem Eingang Des Zeltes; 

39. Den Eupfernen Altar, Das kupferne Siebwerk 
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Dazu, Stangen und alle Geräthe, Das Becken und 
Das Geftell; 

uO. Die geftrickten 1180076 Des Vorhofs, Die 

Säulen und Die Füße, Die Decke vor Dem Thore 8 

Vorhofs, Stride und Nigel dazu, alle zum Dienft 

der Wohnung des Stiftszelts gehörigen Geräthe; 
A. Die Gewander zum Cinpacfen, zum Dienft im 

Heiligthun, Die heiligen Gewander für Aharon, Den 

Priefter, und Die Gewänder feiner Kinder bei ihren: 

Prieiterdienft. 

42. Wie Der Ewige dem Moſcheh befoblen, jo 

hatten die Kinder Sifrael Die ganze Arbeit verfertigt. 

ads, Mofcheb betrachtete Die Kunftarbeit; und 

fiebe! fie Batten ſolche verfertigt, wie Der Ewige 

befohlen, fo hatten fie verfertigt. Da fegnete fie 

Moſcheh. 

Das 10666 +1 

1. Der Ewige fprach zu 992000060 , wie folgt: 

2. Am erften Tage des erften 9700048 follft du 

die Wohnung des Stiftszelts aufricbten; 

3. Die Lade des Zeugniffes bineinfegen, vor Der 

Lade eine Scheidewand mit Dem Vorhang machen, 

A, Sodann foltit Du den Tiſch Bineinftelen, und 

Den Aufſatz darauf zurechte legen, Den Leuchter Din: 

einbringen, und Die Lichter anzinden. 

5. Du feßeft Den goldnen Altar zum räuchern vor 

Die 9006 des Zeugniſſes, uud machit Den Vorhang. 

Des Eingengs vor der Wohnung. 
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6. Den Altar zum ganzen Opfer feßeft Du vor den 

Eingang Der Wohnung des Stiftszeltes; 

7. Das Becken zwifchen Das Stiftszelt und Den 

Altar, und thuft Waſſer Dinein; 

₪. Stellit bernach Den Vorhof umber auf, und 

thuft Die Decke vor Das Thor des Vorhofes; 

9. Nimmt das Salböl, falbft die Wohnung, und 
Alles, was Darin ift; heiligft fie, und alle ihre Se: 

räthe: wodurch fie ein Heiligthum wird. | 

10. Auch folbft Du Den Altar zum ganzen Opfer, 

und alle Geräthe; beiligft Den Altar, wodurch er 
ein Heiligthum vom erften Range wird. 

11. Du folbit Das Becken 16006 Dem Geftelle, und 

beiligft es. 

12. Aharon und feine Sohne läßt Du alsdann 

vor Den Eingang Des Stiftszeltes bintreten, und fich 

in Waſſer baden; 

13. Befleideft hierauf Aharon mit Den heiligen 

Kleidern, falbft ihn, beiligft ihn: und fo foll er mir 

dienen. 

14, Ferner follft לוו feine Söhne herkommen laſ— 

fen, fie mit Seibrocfen befleiden; 

15. Sie falben, wie Du ihren Vater gefalbt Daft: 

und fo follen fie mir priefterlich dienen. Diefes foll 

geſchehn, Damit ihnen Die Salbung zum ewigen Prie: 

ftertpum auf alle ihre Nachkommen gereiche. 

16. Moſcheh that 016009 ; in allen Stücken machte 

er 68, wie ihm Der Ewige befohlen hatte. 
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17. Um erften Tage des erften 90201046 im zwei- 

ten Fabre ward Die Wohnung aufgerichtet. 

18. Mofcheh nämlich richtete Die Wohnung auf, 

legte Die Füße unter, that Die Bretter hinein, be: 

feftigte Die Riegel, und richtete Die Säulen; 

19. Breitete das Gezelt über die Wohnung, legte 

Die Deke des Gezelts oben darauf: fo wie Der Ewi— 

ge den Moſcheh befohlen. 

20. Er nahm Das Zeugniß, legte es in Die HR 

brachte die Stangen in Die Lade, legte Den Deckel 

oben Darauf; 

21. Sette Die Lade in die Wohnung, that den 
abfcheidenden Vorhang davor, und machte Damit 

eine Scheidewand vor Der Lade Des Zeugniffes; fo 

wie Der Ewige Dem Moſcheh befoblen. 

22. Cr feste Den Tifch in Das Stiftszelt, zur 

nördlichen Seite Der Wohnung, 0110020010 Des Bor: 

Bangs: 

23. Den Aufſatz von Brodte Daranf zurechte zu 

legen, vor dem 6900/7608, fo wie Der Ewige Dem 

Moſcheh befohlen. 

24. Den Leichter feste er in Das Stiftszelt, Dem 

Tifche gegemüber, zur füdlichen Seite der Wohnung: 

25. Daranf man Die Lichter anzündete, vor dem - 

Ewigen, fo wie Der Ewige Dem Moſeheh befohlen. 

26. Cr feßte den goldnen Alter in Das Stiftszelt, 

vor Den Vorhang: 

27. Darauf man Räucherzeug von edlen Spece: 
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reien räucherte, fo wie Der Ewige dem Moſcheh 

befoblen; | 

28. Brachte Den Vorhang des Eingangs bor Die 

Wohnung. | 

29. Den Altar des ganzen Opfers fetste er vor 

den Eingang Der Wohnung Des Stiftszelts, darauf 

man ganze Opfer und Mehlopfer brachte, fo 6 

der Ewige dem Moſcheh befohlen. 

30. Er fette Das Becken zwifchen das Stiftszelt 

und Den Mltar, und that Waſſer Drein zum wafchen. 

31. Moſcheh, Aharon und feine Sohne wufchen 

ihre Hände und Füße Davon. 

32. Wenn fie in das Stiftszelt gingen und fich 

Dem Altar nabten, wuſchen fie fich, fo wie der Ewi— 

ge dem Moſcheh befohlen. 

33. Er richtete Den Vorhof auf, um Die Woh: 

nung und Den Altar, und that Die Decfe vor 8 

Thor Des Borbofe. Als nun Moſcheh Das Werf 

vollendet hatte, 

3%. Bedeckte Die Wolfe das Stiftszelt, und Die 

Herrlichkeit des Ewigen erfüllte Die Wohnung. 

35. Moſcheh fonnte nicht bineingehn in das Stifte: 

zeit: Denn Die Wolfe rubte darauf, und Die Herrlich: 

Feit Des Ewigen erfüllte Die Wohnung. 

36. Sobald fich Die Wolfe erhob von Der Woh— 

mung, brachen Die Kinder Zifrael’s auf, auf allen 

ihren Zügen; 

37. Sp lange aber die Wolfe fich nicht erhob, 

brachen fie auch nicht auf, bis fie fich wieder erhob. 
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as. Denn des Tages war eine Wolfe des E
wigen 

auf Der Wohnung,
 und Des Nachts t

eucbtete ein Feuer
 

Darin, vor Den Augen des ganzen Hauſes Jiſrael s⸗/ 

auf allen ihren Zügen. 

Echluß bes zweiten 
Buches Molis-) 

| 



Haphteroth. 

Haphterah zu Schemoth. 

1. Einſt ſchlägt Jacob wieder Wurzel, grünt 

Jiſrael und blüht wieder auf, iw Die Welt auf's 

Neue mit füßer Frucht. 

2. Denn fehlug Gott ihn wohl, wie er feine Ty: 

rannen fcblug? wurde er jo niedergemeßelt, wie Die 

Niedermetzelung feiner Feinde? 

3 Nein! mit nachfichtspuollem Maafe immer — 

felbit als er hadernd ihn zerftrenete, felbft am ftür- 

mifchen Tag, als mit furchtbarem Geift er ihn 

beimfuchte. 

5 4. Fürwahr! fie werden verziehen Sacob’s Sünden, 

und Dies ift Der Strafe Frucht, Dag er nun ablegte 

feinen revel, Der Altäre Gefteine zjertrümmerte, 

zerbrechlichen Kalffteinen gleich, mehr nicht Eichen: 

Baine beftehen, nicht Sonnenfaulen. 
2B. Mof, 15 
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5. Darum nur ward die feſte Stadt zur Cinöde, 

Der bewohnte Ort verlaffen, einfam wie Die Wüfte, 

Dag nun Der junge Stier Dort weidet, hin fich lagert 

und Die jungen Neifer verzehrt. 

6. Dag Zweige, Faum verdorrt, abgebrochen wer: 

Den, von auflefenden Weibern zum Feuer verbraucht. 

Wahrlich! weil es ein Volk voll Unvernunft ift, Deg: 

Halb fann fein Schöpfer ſich fein nicht erbarmen, 

Der ihn bildete — nicht guädig ihm fein. 

7. Aber einft fommelt ihn Doch Der Ewige, vom 

fiberfcbwellenden Strome an, bis zum Bach Mizre: 

jim's — ihr werdet aufgelefen — einzeln — Rinder 

Ziſrael's! | 

8. An jenem Tage, wenn Die große Pofanne er: 

fchollt, Dann fepren wieder aus Affur Die Verlore 

nen, aus Mizrajim Die Verftofenen, beten alle an 

Den Civigen, auf feinem heiligen Berge in Serufalem. 

9. Webe Der ftolien Krone Der Trunfenen in 

Ephraim! Bebe Der, ihm als höchſter Schmuck Die: 

nenden, welfenden Blume, Die auf Des fruchtreichen 

Thales Hanpte prangt! Wehe euch vom Weine Tom 

melnden! 

10. Gottes Macht und Gewalt, wie Hagelwetter, 

wie verderbender Sturm, wie Fluth großer ſtrömen⸗ 
Der Gewäfler, wirft fie mit Stärke zur Erde binab, 

11. Zertreten wird Die ftolie Krone, werden Die 

Trunfenen in Ephraim. 
12. Diefe ihm als höchſter Schmuck dienende, 

welfende Blume, Die auf Des fruchtreichen Thales TE - oOo mn — 
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Haupte prangt, gleichen wird fie Des Vorſommers 

zeitiger Frucht, Die, Faum erblickt, faum von Der 

Hand erreicht, verfeblungen wird. 

13. Seinem übrigen Volke aber wird an Diefem 

Tage Der Ewige Zebaoth fein — eine Krone Der 

Herrlichkeit, ein prachtvolles Diadem; 

14. Er baucht Geift des Hecht3 Dem Nichter, 

Geift Der Tapferkeit Dem Landesvertheidiger ein. 

15. Doch Diefe da! fie taumeln auch des Weines voll, 

wanfen von beraufchendem Getrinf, Briefter und 

Prophet, fie ſchwanken betrunfen, vom Weine iiber: 

nommen, taumeln bejecht, ſchwanken im TBeifjagen, 

fchwonfen im Nechtsfpruch; 

16. Widrigen Unflaths voll find ihre Tafeln, nit: 

06198 reine Stätte, 

17. Wen oll man da Weisheit lehren? Wen da bie 

Lehre veritehen machen? Etwa milchentwöhnte, bruft: 

entnommene Kinder? 

18. Hilft ihnen Gebot auf Gebot, Gebot auf 

Gebot, Nichtfchnur auf Richtſchnur, Nichtfchnur 

auf Nichtfehnur, bier ein wenig, dort ein wenig? 

19, Fürwahr! wie in fremder Zunge, und unver: 

ftändlicher Sprache, fpricht nian fo mit Diefeme 

Volke. 

20. Umſonſt ſpricht man zu ihnen: Hier findet ihr 

Rube! Gönnet fie doch dem Müden! Hier it Cr: 

quickung! Umſonſt! — ſie wollens nicht hören. 

21. So ſei ihnen denn immerhin Gottes Wort, 

Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Richtſchnur 
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auf Richt ſchnur, Richtſchnur anf Richtſchnur, hier 

ein wenig, dort ein wenig, auf daß ſie wandeln und 

zurückſtraucheln, und zerſchmettert und verſtrickt und 

gehaſcht werden. 

22. Fürwahr! fo ſpricht Der Ewige zum Haufe 

Jacob's: Er, Der Abraham erlöf’te, nicht mehr foll 

Jacob fich ſchämen, nicht langer Schan fein Antlitz 

entftellen; 

23. Sondern wenn er feine Kinder fiebt, fo wer: 

Den meine göttlichen Thaten unter ihnen meinen 

Namen verberrlichen, und Alles verehrt Den Aller: 

Heiligiten Jacob's, Alles betet Jiſrael's Gott ehr- 

furchtsvoll an! 

Hapbterab zu Waera, 

1. So fpricht Gott der Ewige: Wenn ich Sifrael 

aus Den Völkern, unter Denen es zerftreut ift, zufam: 

men bringe, und Dadurch bor Der Nationen Augen 

Hoch gebeiliat werde, wenn es wiederum fein Land 

befitst, Das ich meinen Diener Zacob gefchenkt, 
2. Sp follen fie ruhig Da wohnen, Häuſer bauen, 

Weinberge anlegen und unbefümmert leben, nachdem 

ich Strofgericht ausgeübt über Die, welche fie rund 
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um ſich her vertrieben, und dieſe einſehen gelernt, 

daß ich der Ewige ihr Gott ſei. 

3. Im zehnten Monat Des zehnten Jahres, ant 

zwölften Tage Diefes Monats war Des Ewigen Wort 

mir, wie folgt: 

un. Menfchenfohn, wende Dein Angeficht gegen 

Pharao, König von Mizrajim, weiſſage auf ihn und 

auf ganz Mizrajim. 

5. ede alfo und fage: fo fpricht Gott der Ewi: 

ge: Sch Eomme nun über Dich Pharao, Könige in 

Mizrajim! Du großes Krokodil, Das ftolz in feinen 

Flüſſen fchwimmt, und fich rühmt: Mein ift Der 

Fluß, ich babe ihn mir gefchaffen! 

6. Sch werfe Dir Den Hamen an Die Backen, Ban: 

ge Die Fifche Deiner Flüffe feft an Deine Schuppen, 

itebe Dich herauf aus Deinen Flüſſen, und alle Fifche 

Deiner Flüſſe bleiben an Deinen Schuppen bangen. 

7. Schleppe Dich ſammt allen Fifchen Deiner Flüſſe 

in Die Wüſte, Dort follft Du Binfallen auf Die Flur, 

weder eingetragen, noch aufbewahrt werden, fon: 

Dern Den Thieren Des Landes und Den Vögeln Der 

Luft zum Frag werden; 

₪. Sie follen einfehen die Einwohner von Mizrajim, 

Dag ich Der Ewige bin. Weil fie, bis jetst Dem Hanfe 
Sifrael ein Rohr waren, auf welches es fich ftiibte, 

9. Aber wie fie Dich mit Der Hand ergriffen, 

zerfplitterteft du und durchbohrteſt ihnen Die Schuiter; 

wie fie fich auf Dich fritter zerbrachft Du und machteſt 

ihre Senden wanfend. 
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10. Daher, — fürwahr! ſpricht Gott, Der Ewige, 

ich bringe das Schwert über dich, rotte Menſchen 

und Vieh von dir aus. 

11. Das Land Mizrajim ſoll zur Wüſte und Ein- 

öde werden, und fie ſollen einfeben, daß ich der Ewi— 

ge bin. Da es ſonſt ſich rihmte: Mir gehört Der 

Fluß, ich babe ibn geſchaffen: 

12. Siehe alfo, ich Eomme über Dich und Deine 

Flüſſe, ſchaffe ganz Mizrajim um zur DDen, Dürren 

Wüſte, von Migdol Sevene an, bis zur Grenze bon 

10. 

13. Reines Menſchen Fup foll Durchgeben, auch 

keine Klaue Des Viehes foll es betreten, unbewohnt 

bleibt 66 ganze vierzig Jahre. 

141. Sch mache das Land Mizrajim, DDe 1066 am: 

Dere 056 Länder, feine Städte beriviiftet unter an: 

Dern zertrümmerten Städten; vierzig Jahre bleiben 

fie öde; unter Nationen zerftrene ich Meizrajim, werfe 

fie umber in andere Länder; 

15. Mach vierzig Jahren aber fpricht Gott Der 

Givige, verfammle ich Mizrajim wieder aus קוו 

Fern, unter Denen fie zerftreut waren. 

16. Führe Die Gefangenfcbaft Mizrajim's wieder 

zurück; )666 fie in ihr Crbland Pathros wieder ein, 

und fie werden Da cin fleines Neich ausmachen. 

17. Geringer Denn irgend eine Macht foll es fein, 

fich nicht mehr tiber Mationen erheben, ich mache 

es fo Flein, Daft 68 nicht mehr über Nationen 

100146. 
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18. Nimmermehr foll es Jiſrael's Schutzwehr fein, 

Dag es Durch Umgang mit ihm nicht wieder an alte 

after erinnern möge. Sa, fie follen erkennen, Dag 

ich der Ewige bin. 

19. Sm ftebenundz;wonzigften Sabre, am erften 

Tage des erften Monats, ward mir Gottes Wort, 

wie folgt: 

20. Deenfchenfohn! Nebufadneiar, König von 

Babel, Bat fein Heer eine große Arbeit vor Zor 

verrichten laſſen, alle Köpfe find Eahl, jede Schulter 

erfchlafft, und er hatte fiir alle die ſe ſchwere Arbeit, 

Die er verrichtet, von Zor Feine Belohnung. 

21. Darum, fpricht Gott, Der Ewige, gebe ich dem 
Mebukadnezar, König von Babel, Das Land Mizra: 

jin, er führt Deffen Bolf weg, plündert fein Vermö⸗ 

gen, macht feine Güter zur Beute, Dies fei der Lohn 
feines Heeres; 

22. Seinen Lohn, um Den er ARE babe ich 

ihm bezahlt mit Dem Lande Mizrajim, Dafür Dag fie 

fiir mich gearbeitet haben, fpricht Gott, der Ewige. 
23. Zu Derfelben Zeit 106 ich Hoch wachen St 

frael’s Horn, Dich laffe ich Das Wort unter ihnen 

führen, Damit man wiffe, Dog ich Der Ewige bin. 
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Hapbterab zu Bo. 

1. Das Wort, welches Der Ewige Dem Propheten 

Seremia gefprochen, als Nebufadnejar, König von 

Babel Biniog, das Land Mizrajim zu erobern. 

2. Sagt an in Mizrajim! verkündet zu Migdol! 

verfindet zu Nof, zu Thaghpaughes! Rufet lant: 

Ermanne Dich! Bereite Dich vor, Denn ſchon frigt 

Das Schwert um Dich ber. 

3. Warum fchwinden Deine Helden alle? beſteht 

feiner? — Weil Der Ewige fie niederftößt; 

A. Er häuft Die Fallenden — fehon ftürzt einer 

über Den andern ber, febon rufen Die Landestruppen 

fich zu: Kommt, laßt uns zu unferm Volke eilends 

zurückkehren, fliehen in unfer Vaterland vor Dent 

ollverderbenden Schwerte. 

5, Doch dort rufen fpottifch fie: Pharao, Wiis: 

rajims großprahlerifcher König, Dat fich nicht zur 

beſtimmten Rrieqsieit eingefunden. ו 
6. Über, fo wahr ich lebe! fpricht der König, 

Des Name ift: Ewiger, Zebanth! Sp +6) Tabor 

unter Den Bergen ift, fo ficber Karmel an Dent 

Meere liegt, fo gewiß kömmt er zu Dir. 

7. Schaffe Dir nur Pilgerfleider an, ficbere Be: 

wohnerin Mizrajim's! Denn Nof wird eine Wüſtenei, 

verfällt aus Mangel an Bewohner. 

S, Schönes, feiftes Ralb Mizrajim! Der Metzger 

aus Norden er kommt, er kommt! 

x 
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9. Sa felbft ihre Miethlinge 1608, gemäfteten 

Kälbern gleich, in ihr, auch fie Eehren um, fliehen 

insgefommt, ftehen nicht, auch fie überfällt ihr Un: 

glückstag, Die Stunde der Ahndung. 

10. Mit Schlangengezifch raufcht fie herbei in 

mächtigen Heereszügen; mit Aexten nur bewaffnet 

Eommen fie, Holzfällern gleich; 

11. Hauen nieder ihren Wald, fpricht Der Ewige, 

Dag Feine Spur von ihm noch übrig bleibt; Denn 

mehr find ihrer als Heufchrechen, eine unzählbare 

Menge. 

12. Befchänt jtebt fie da, Die Tochter Mizrajim’s, 

Dem nordifchen Volke preisgegeben, 

13. Es fpricht Der Ewige 23000040 , Der Gott Si: 

frael’3: Sch, ich Habe fie heimgefucht, Die ftolie Wien: 

ge zu No; Pharan und Mizrajim und ihre Götter, 

ihre Fürften alle, ja Pharao und alle, Die ihm Ber: 

trauten, mit ihm. 

14. Sch übergebe fie Den Händen ihrer Feinde, 

in Webufodnezars, Königs von Babel und feiner Die- 

ner Hand; Dann foll Diefes Land wieder Rube Da: 

ben, wie in vorigen Zeiten, fpricht Der Ewige. 

15. Du aber fürchte nichts, mein Knecht Jacob! 

Verzage nicht, Zifrael! Denn ich helfe Dir auch im 

fernen Sande noch, Deinen Rindern im Lande Der 

Gefangenſchaft. Zacob kehrt zurück und wohnt 

ruhig und friedlich, und Niemand ftört. 

16. Fürchte Dich nur nicht, mein Diener Jacob! 

fpricht Der Ewige, denn ich bin mit dir, und follte 
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ich alle Völker auch vertilgen, wohin ich Dich ver: 

ftoßen habe, fo vertilge ich dich Dennoch nicht; züch⸗ 

tige Dich zu Deiner Befferung wohl, aber richte Dich 

nicht völlig zu Grunde. 

Hapbterah zu Befchalagb. 

1. Debhoro, eine Propbetin, Frau Des Lapidoth, 

führte um eben jene Zeit Das Nlichteramt ו 1 

2. Und hatte ihren Sis zwifchen Hama und Beth: 

GI auf dem Berge Ephraim, unter einem Palmban: 

ne, Der nach ihr Den Namen Thontar Debhora führte. 

Dahin famen Die Kinder Zifrael’s zu ihr zu Gericht. 

3. Sie ſchickte und lieh Den Baraf, Sohn Abhi: 

noam's rufen aus Kedefch Raphthali und fagte zu ihm: 

Siehe! Dir trägt Der Ewige, Der Gott Sifrael’s, 

folgendes auf: Gebe bin und ziehe Dich auf Dem 

Berge zufanmen mit zehntanfend Mann, Die Du aus 

den Rindern Naphthalis und Sebhulons zu Dir 

nimmſt. 

A. Sch mache Dag Sisra, Heerführer Jabhins, 

feine Streitwagen und feine Volksmenge Dir entge: 

gen, am Strome Kiſchon zufommenziebt, und gebe 
ihn Dort in Deine Hand. 
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5. Barak antwortete ihr: wenn du mit mir gehen 

willft, fo gebe ich auch; gehſt Du aber nicht mit mir, 

fo gebe ich auch nicht. 

6. Sie erwiederte: Wohlen! ich will mit Dir ge: 

ben, nur wird Dir Dies feinen Ruhm bringen anf 

Dein 35606, Den Du betrittft. Wenn nun 16+ (fo heißen 

wird es) Der Herr Den Sisra durch eines Weibes Hand 

befiegt. Darauf machte fich Debhora auf und ging 

mit Barak nach 5696). 

7. Baraf entbot Naphthali und Sebhulun nach 

RKedeſch, und brachte zehntanfend Mann jufammen, 
Die ihm nach dem Berge Tabor folgten, wohin auch 

Debhora mit ibm Dinanfiog. 

₪. Ghebher Der Renite, lebte Damals abgefondert 

von Der Familie Rain, (einer von Den Söhnen Gho— 

bhabbs, Der Mofes Schwager war), und hatte fein 

Belt in Dem Haine zu Faanajim aufgefblogen, un: 

fern Kedefch. 

9. Als mon dem Sisra berichtete, Daf Barat, 

Sohn Abhinoam's, Den Berg Tabor befe8t babe, 

10. Brachte er alle feine Kriegswagen zuſammen, 

neunhundert eiferne Streitwagen, und alles Bolf, 

Das er bei fich Hatte, und führte fie von Gharoſcheth 
Hagojim zum Strome Kifchon. 

11. Da fagte Debhora zu Baraf: Huf! Denn heute 

noch übergiebt Der Ewige den Sisra in Deine Hand. 

Siehe! er felbit zieht vor Dir Der, Der Ewige! — 

Barak zog bom Berge Tabor herunter, und Die zehn: 

taufend Mann ihm nach. 



236 Haphteroth. 

12. Der Ewige aber ſendete Verwirrung über 

Sisra, über alle Streitivagen und das ganze Heer, 

fo Dag fie in Das Schwert fielen vor Baraf, und 

Sidra von feinem Wagen berunterftieg, und zu Tug 

entfloh. 

13. Baraf verfolgte Die Streitwagen und 8 

Heer bis zu Gharoſcheth Hagojim, und Das ganze 

Heer Des Sisra fiel Durch die Schärfe Des Schwer: 

tes, nicht ein einziger entfam,. 

14. Sisra aber war nach der Wohnung Zaels zu 

bingelaufen, Der Fran des Reniten Gheber; Denn es 

woltete ein Freundfchaftsbindnig zwifchen Sabhin, 

Königzu Ghazor, und Dem Haufe Ghebers des Keniten. 

15. Jael ging dem Sisra entgegen und fagte zu 

ihm: Kehre ein, mein Herr, Eehre ein zu mir, fürebte 

nichts! Er Eehrte zu ihr ein in Die Hütte, und fie 

bedeckte ihn mit einer Meatrake. | 
16. Er fprach zu ihr: Gieb mir doch ein wenig 

Waſſer zu trinken, Denn mich durftet ſehr. Sie Df: 

nete Den Milchfchlauch, gab ihm zu trinfen, und 

Decfte ihn Dann wieder zu. 

17. Er fagte ferner zu ihr: Stelle dich in Die 

Thüre Der Hütte. Wenn Dann einer Eommen und 

Dich fragen follte: Iſt Jemand bier Drein? fo fage: 

nein! 

18. 3061 Die Fran des Gheber aber nahm einen 

bon Den Nägeln der Hütte, ergriff Den Hammer mit 

Der andern Hand, fehlich fich leife herbei, und trieb 

ihm Den Nagel durch die Schläfe, Dag er in Den 
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Boden itecfen blieb. Er war betäubt ווופ 

 .+ ווק —

19. Mun feste Barak Dem Sisra nach; Da Fam 

ihm Jael entgegen und fagte zu ihm: Komm! ich 

will Dir Den Mann zeigen, Den Du fucbft. Er trat 

zu ihr hinein und fiehe! Da lag Sisra todt hinge: 

ſtreckt, und Der Magel ftedte in feiner Schläfe. 

20. Ep demüthigte Gott an Diefem Tage Den 

Jabhin, König bon Kenaan vor Den Kindern Sifrael’s. 

21. Die Hand Der Kinder Tifraels ward aber 

immer fehwerer auf Jabhin, König von Ranaan, bis 

fie ihn völlig zu Grunde gerichtet batten. 

* * 

* 

1. Damals ftimmten Debhora und Barak, Sohn 

Abhinoam's folgenden Siegesgefang an: 

2. Da Losreißung war in Zifrael, und kühn fich 
Freimuth erhebt, fo Danfet Dem Herrn Dafiir! 

8. Bernehmet Könige! Fiirften merfet auf! Sch will 

dem Ewigen, ihm will ich fingen, Dem Netter Si: 

1900186 ein Danklied fingen; 

A. Als Du bon Scheiir ausgingft, Herr! einher: 

zoaft bom Gefillde Edom's, erbebte Die Erde, Die 

Himmel trieften, Gewäſſer trieften Die Wolken 

herab. 

5. Die Berge flofjen vor dem Ewigen dahin, je: 

ner Sinai vor Dem Ewigen, Dem 6904425 

6. Su Schamgars, Sohnes Des Anath, Tagen, in 
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trauervollen Tagen Zael’s, verödeten gebahnte Stra: 

fen und Wanderer ſuchten krumme Pfade. 

7. Verödet lagen Jiſrael's Gefilde, bis du, Debho— 

ro, aufſtandeſt, aufſtandeſt, Mutter in Jiſrael. 

8. Neue Götter hatten ſie gewählt, da war an 

Den Thoren Kriegswuth; man ſah nicht Schild, nicht 

90116 bei vierzigtanfend וז 1 

9, Euch wacre Männer Zifrael's! Die kühner 

Freimuth wieder befeelt, eich weiht fich mein Mut: 

terberz! Lobpreifet Den Herrn mit mit, 

10. Die ihr auf ſchimmernden Efelinnen reitet, 

Die ihr auf Nichterftühlen fitst, und ihr, Wanderer 

auf befreieten Strafen! 

11. Stimmt ein zum Siegesgefong! ſtimmt ein, zum 

Freudengefang der Hirten, Die zwifchen Tränken ficher 

Die Heerden vertbeilen, Dort preifen fie Des Civigen 

Wohlthun, fein Wohlthun an Den Gefilden Sifrael’s; 

Da von Den Höhen, Des Ewigen Volk, herab an Die 

Thore fich wagte. 

12. Wohl auf, Debhora! wohl anf! erwecke Den 

Geiſt zum Kriegsgefang! 221006 bin, Baraf! führe 

fie fort, Die Beute Des Krieges, Sohn Abhinoam's! 

13. Schwacher Neft zertritt mächtiges Bolf, Der 

Ewige ift es, Der für mich Helden niedertritt. 

1%. Bon Ephraim wurzelt es in Aemalek; Die 

folgte Benjamin auf Heereszügen. Gefeßerfahrene 

Beifen fanten von Mochir, und von Sebhulun Schrei: 

befunftverftändige. / 

15. Aber mit Debhora zogen Fürften Jiſſachars; 
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Baraks Fefte und 2066 war Siffacher; — wie eil: 

ten die Füße ins Schlachtthal! Tiefgrübelnde Be: 

Denflicbfeit hielt Reuben ab, uns Beiinfteben. 

16. Was louerft Du zwifchen Hügeln, borchend 

auf. Der Heerde Blöcken? — Zaudernde Bedenklich: 

Feit zog Reuben ab, uns beizuftehen. 

17. 60/0000 weilt an Des Sardens fer; und Dan! 

was flüchtet Der auf Schiffen? Aſcher fitst an des 

Meeres Küſte, genießt Der Ruhe in fichern Häfen. 

18. Sebhulun, kühnes Volk, fo טוסט 

ftellt Dem Tode fich Dar im hohen Schlachtgefilde. 

19. Dort kamen die Könige zum Streite; der Re- 
nasniten Häupter traten in’s Feld, bei Thaanoch, ang 

Strome Megido; — aber fie trugen nicht Silber 

zur Beute davon. 

20. Bom Hinmel herab ward für uns geftritten; 

von ihrer Laufbahn ftritten Dic Sterne mit Sisra. 
21. Der Strom Kifchon fehwenmte fie weg; der 

Kifchon, uralter Strom! da tratft Du unaufhaltfom 
auf, mein Geift! 

22. Sp fchlagen Die Hufen des Noffes im Trabe, 
im Trabe rafcher Pferdebezwinger. 

23. Berflucbet Meros, fpricht Des Ewigen Bote, 
berDammender Fluch arf feine Bewohner! Sie kamen 
nicht zue Hilfe Des Herrn, zur göttlichen Hülfe, um: 
ter Die Helden. 

24. Geſegnet fei Zael unter den Frauen; Des Reni: 
ten Ghebers Ehegenoß unter > ro — 
nen gefegnet. 
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25. Er heiſcht Waſſer, ſie reicht Milch, bringt 
ihm Rahm in köſtlicher Schale; 

26. Ergreift mit ihrer Hand den Nagel, des 

Hammers Laſt mit ihrer Rechten; ſchlägt ihn dem 

Wütherich ins Haupt, treibt hinein, durchbohrt ſei— 

ne Schläfe. 

27. Ha! wie krümmt er ſich zu ibren Füßen, fallt, 

liegt Dingeftrecft zu ihren Füßen — und krümmt fich 

— und fallt — und krümmt nochmals ſich — und 

ſtürzt nun bin entfeelt. 

28. Hm Fenfter ſchauet die Mutter Sisra’s und 

wimmert zum Gitter hinaus: «Wie weilet fein Wagen, 

kommt noch nicht! Was zaudern die rollenden 9160069? 

29. Weife Rammerfrauen tröften, fie felbft be: 

fänftigt Den eitlen Kummer: 

30. «Sp follen fie nicht Bente theilen? Jedem 

Streiter ein, zwei Mädchen zum Lohne; Byſſus und 

Purpur Dem Sisra, bunt geftichten Zeug zur Sieges: 

beute, Eöftliches Gewand, reich geftickt, um den Hals 
eroberter Schönen?» 

31. Alle Deine Feinde, Herr! mögen fo zu Grumde 

gehen! Die Ihn aber lieben, ftrablen wie Die Sonne 

Hoch am Firmament! Und Das Land hatte Ruhe vier: 

zig Sabre lang. 
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Hapbterab zu Jithro. 

3. Im Todesjahre Des Königs 110000, fab ich 

Gott ſitzend auf hohem erbabenem Thron, Des Tey: 
vichs Saum erfüllte קוו 1 

2. Seraphim fanden über dem Throne, fechs Flü— 

gel, ſechs Flügel ein jeder, zu verbüllen mit zweien 

Das Untlis, mit zweien Die Füße und mit ziveien fich 

aufzuſchwingen. 

3. Und einer rief Dem andern zu: Heilig! Heilig! 

Heilig Ht der Ewige, Zebanth! die ganze Erde voll 

feiner Majeität! 

A, Die Säulen Der Halle erbebten ob der Stim: 

sie Der Nufenden, Der Tempel wurde voll 6. 

3. Und ich fprach: Wehe mir! ich vergehe! ein 

Viana entweihter Lippen bin ich, 1006 unter Wolf 

entweihter Lippen, und meine Augen faben die Cr: 

fcheimmg Des Königs, des Civigen, Zebanth. 

6. Da flog zu mir einer Der Seraphim, in Der 

Hand eine glühende Kohle, (mit einer Zange hatte 

er vom Dpteraltare fie genommen). 

7. Berührte Damit meinen Mund und fprach: Zo 

wie Diefe Deine Lippe berührt, ift Die Sünde Dir ent 

nommen, Dein Vergehen verfühnt. 

8. Mun hörte ich Die Stimme Gottes erfchallen: 

Wen 0016406 ich? Wer will der Bote fein? — und 

ich erwiederte: Hier bin ich! {Dice mich! _ 

9. Da fprach er: Sp gehe Bin und age: Dem 
25. Mof. 
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Volke: Ihr höret oft — und denkt nicht nach, ihr 

ſeht — und merkt nicht darauf. 

10. Verſtockt iſt das Herz dieſes Volkes leider, 

taub das Ohr, geblendet das Auge, daß es ja nicht 

ſehe, nicht höre, im Herzen nachdenke, reuend wie: 

derkehre, und geneſe. 

11. Da ſagte ich: Wie lange noch? DO Ewiger! 

und er erwiederte: bis öde find Die Städte von Cin: 
wohnern, Die Häuſer menfchenleer, das ganze Land 

einfom und iviifte, 

12. Bis der Ewige die Menſchen entfernt, und 

der Berlaffenen viel find im Lande. 

13. Der zehnte Theil bleibt — endlich wird auch 

er vernichtet — aber wie Früh: und Späteichen Die 

Blätter abwerfen und der Stamm: bleibt, fo Dauert 

ihr Stamm, Die heilige Nachkommenfchaft! 

*) 14. Bur Zeit des Ahas, Sohn Sotbams, Sohnes 

des Uſijahu, Königs von Tuda, zog Nezin, König 

von Aram und Pefagh, Sohn Nemaljahu’s, König 

ron Jiſrael gen Jeruſalem, um die Stadt zu Befrie: 

gen, fie Eonnten fie aber nicht erobern. 

15. Als dem Haufe Davids hinterbracht wurde; 

Fram babe mit Ephraim fich vereinigt, Da erbebte 

fein Herz und Das Herz Des Volkes, wie Die Baume 

Des Waldes erbeben vor einem Sturm. 

16. Der Ewige fprach aber zum Sefchajahu: Gebe 

*( Vergleiche über dieſe Saphterah unſere Erklärungen zu Je 
ſaias Gap. VII. 
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Dem Ahas entgegen, Du und Dein Sohn Scheor So: 
fchub nach Dem Ende Der Wafferleitung des Ober: 
teichs, Die Strafe, welche zum Bleichfelde führt, 

17. Und fage ihm: fei ruhig und ftill, fei ohne 
Furcht, Dein Herz beriage nicht vor Diefen beiden 
ftumpfen, nur rauchenden TeuerbrinDern, vor Dens 

grimmigen Zorne Des Nezin aus Aram und des Ne- 
maljahe Sohn. 

18. Weil Aram Böfes anf Dich im Sinne führt, 

Ephraim und Remaljahu's Sohn fprecben: 

19. Auf wider Zuda! wir dringen ein, erobern es 

für uns, ernennen Dann einen neuen König, Den Sohn 

Tobeal's.. 

20. Sp Denn! — uns ift ein Kind geboren, ein Sohn 

uns gegeben! Herrfchaft ruht anf feinen Schultern; 

fein Name tft: Wundervoller! Rath des mächtigen 

Gottes! des Ewigen Vaters, Des Friedensfürften! 

21. Der Herrfchaft Erweiterung, Dem ewigen Frie⸗ 

Den, ift Fein Ziel gefeßt; er berrfcht auf Davids Thron, 

gründet anf’s Neue fein Neich, befeftigt es mit Recht 

und Gerechtigkeit von nun an, auf ewige Zeiten Din; 

der Eifergeift Des Ewigen, 3000040, vollbringt Die 

That. 
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Haphterah zu Miſchpatim. 

1. Das Wort, Das dem Jirmijahu bom Ewigen 
ward, nachdem Der König Zidfijahn ein Bündniß 

mit allem Volke in Jerufalem eingegangen war, ih: 

ren ein allgemeines Freiheitsjahr anszurufen. 

2. Dag jeder feinen ebräifchen Sinecht und feine 

ebräifche Magd frei ausfchiefe, und Niemand mehr 

feinen jüdiſchen Mitbruder als Sclaven behandele; 

3. Auch alle Fürften fowohl, als alles Volk, Die 

Das Bündniß eingegangen waren, Darein willigten, 

jeder feinen Knecht und feine Magd frei ausgehen, 

amd fie nicht mehr Dienen zu offen, dieſem Befehle 

gehorchten, und fie wirklich entliehen. 

a. Nachher aber umfebrten und Dic Knechte und 

Mägde wieder zurücknahmen, Die fie frei weggeſchickt 

Hatten, und fie zwangen, wiederum ihnen Sinechte 

sind Mägde zu fein. 
5. Da ward das Wort Gottes dem Jirmijahu, 

im Namen des Ewigen zu verkündigen: 

6. Sp fpricht Der Ewige, Der Gott Jiſrael's: Sch 

Habe ein Bündniß mit euren Vorfahren errichtet, 

als ich fie aus dem Lande Mizrajim, Dem Sclaven: 

hauſe beransführte, und gefprochen: 

7. Zu Anfang Des fiebenten Sahres follt ihr jeder 

den ebrätfchen Bruder entlaffen, Der fich Dir zum 

Anechte wirde verkauft haben; nur ſechs Jahre foll 

er Dienen, und Dann mußt Du ibn frei ausgeben lof: 
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fen, e8 gehorchten mir aber eure Biter nicht, und 
gaben (meinen Worten) fein Gehör; 

Ss. Ihr indeffen Eehrtet 16+ in euch, und thatet 

was wohlgefällig in meinen Augen ift, Da ihr Frei: 

beit ausrieft, jeder für feinen Nächſten, und Darüber 

ein Biindnig einginget vor mir, in Dem Haufe, auf 

welches mein Name genannt ift. 

9. Doch Eehrtet auch ihr wieder um, entweihter 

meinen Namen, und nahmet jeder feinen Knecht und 

feine Magd zurück, Die ihr entlaffen Habt, frei und 

unabhängig zu fein, und zwanget fie wiederum eure 

Knechte uud Mägde zu fein. 

10. Wohlan Denn! fo fpricht der Ewige: Ihr 

00+ mir nicht geborchen wollen, Freiheit auszuru⸗ 

fen für Den Mitbruder, für den 92060000; nun fo 

will ich Freibeit über euch ausrufen, für das Schwert, 

Die Weft und Die Hungersnoth, und euch zum Schreck: 

bild machen für alle Neibe Der Erde; 

11. Sch gebe Die Leute, Die mein Bindnif über: 

treten haben, ja Die Worte Des Bundes nicht aebal- 

ten haben, den fie felbit in meiner Gegenwart 6+< 

richtet, als fie ein Kalb in zwei Theile zerlegten, 

und Durch Diefe Stücke hindurch gingen; 

12. Die Fürften Juda's und Zerufalem’s, Die Hof- 

bedienten und alles 9301) des Landes, Die ſämmtlich 

jwifchen Den Stücken Des Kalbes Durchgegangen 

find; 

13. Sie alle übergebe ich Der Hand ihrer Feinde, 

in Die Hand derer, Die ihnen nach Dem Leben fteben,. 
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auf daß ihr Aas den Vögeln des Himmels und den 

Thieren der Erde zur Speiſe diene. 

14. Auch Zidkijahu, Den König Juda's, und feine 

Fürſten übergebe ich der Hand ihrer Feinde, die 
ihnen nach Dem Leben ſtehen, und in Die Hand 8 

Heeres Des Königs zu Babel, Das [664 zwar von 

euch gezogen... 

15. Aber febt! ich befehle mur, fpridst Der Givi: 

ge! fo bringe ich fie wieder zurück nach dieſer Stadt, 

fie beftreiten fie, erobern fie und laſſen fie in Feuer 

aufgeben, während ich auch die anderen Städte Ju— 

da's veröden lafje aus Mangel an Bewohner. 

16. Doch bat auch alfo der Ewige gefprochen: 

So wenig mein Biindnig mit Tag und Macht nicht 
beftebt, ich Die 6961066 für Himmel und Erde nicht 

ongeprdnet habe, 

17. Eben fo wenig werde ich Die Nacbfonimen: 

schaften Jacob's und meines Dieners David Veriver: 

fen, um nicht aus Diefen Negenten über Die Rinder 

Abraham's, 110004 9 und 40600 6 zu ernennen, wenn 

ich ihre Sefangenfcbaft zurückbringe, und mich ihrer 

wieder erbarnie. 
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Haphterah zu Thruma. 

1. Der Ewige gab Salomo Weisheit, wie er es 

ibm geſagt hat, auch war zwiſchen Ghiram und Sa: 

Iomo beftändig Friede, und fie fehloffen ein Bund: 

nif mit einander. 

2. Der König Salomo lief aus ganz Sifrael Drei: 

Kigtanfend Mann ausheben zum Frohndienſte. 

3 Bon Diefen febichte ‘er wechfelweife zehnten: 

fend Mann jeden Monat nach den Libanon, fo Dag 

immer ein jeder einen Monat auf dem Libanon, und 

zwei Monate zu Haufe war. Weber Diefen Krohn: 

Dienft war Adoniram gefekt. | 
A, Auch Hatte Salomo fiebenzigtaufend Lafttra: 

ger, und achtzigtaufend, Die Steine bauten auf Dent 

‚Gebirge, 

5. Ohne die Beamten, welche Die Aufficht über 

Diefes Geſchäft Batten, und die Mrbeitsleute zur 

Arbeit antreiben mußten; Diefe waren nämlich Drei: 

tanfend und Dreihundert an Der Zahl. 

6. Nun wurden auf Des Königs Befehl große und 

ſechwere Steine ausgebrochen und gehauen, um Den 

Grund Des Tempels damit zu legen. 

7. Und Die Bauleute Salomo’s und Ghiram's, wie 

auch Die Gibelim (Bergleute) bearbeiteten Alles, und 

Hatten Holz; und Steine an, zum Ban des Tempels. 

8. Im vierhundert und achtzigften Jahre ach 

dem Auszuge Der Kinder Zifrael’s aus Mizrajim und 
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im vierten Sabre Der Regierung Salomo's, im Dio: 

nat Sib, das ift Der zweite Monat, fing man an, Dens 

Ewigen zu Ehren Den Tempel zu bauen. 

9. Diefer Tempel aber hatte fecbiig Ellen int der 

Zange, zwanzig in Der Breite und dreißig Ellen im 

Der Höhe; 

10. Bor dem Hechal (Heiligthum) Des. Tempels, 

zur Meorgenfeite, war eine Halle zwanzig Ellen lang, 

(damit fie Die ganze Breite Des Tempels einwimmt) 

und zehn Ellen breit; 

11. Die Fenfter am Tempel warten von außen 

weit, und bon innen enge, (i. unjerer Ausg.: Glasfenfter,) 

12, Ringsherum an Die Wände Des Tempels, Des 

Heiligen fowohl als des Allerheiligſten, bauete man 

Gallerien mit Geländern verfeben; 

13. Die unterfte Gallerie war fünf, Die mittelite 

fechs und Die Dritte fieben Ellen breit, Denn man 

mochte von 006608 an Der Mauer Abſätze (worauf 

Die Balken, welche die Gallerie trugen, rubten) Da: 

mit fie nicht in die Wond Des Tempels eingefugt 

werden müßten. 

14. Der ganze Tempel wurde von lauter ganzen 

Steinen, fo wie fie bergebracht wurden, gebaut, fo 

Dag man bei Deffen Bau weder Hammer, noch fonft 

ein eifern Geräth 6. 

15. Der Eingang zu Der mittelften 000110006 war 

zur rechten (füdlichen) Seite Des Hauſes, md vermit⸗ 

teift einer Windeltreppe Fam mon zu Der mittelſten, 

und von Diefer zu Der oberften Gallerie. 
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16. Nachdem er das Haus gebaut und vollendet 

Hatte, überzog er Das Gewölbe ſowohl, als 940 Wän⸗ 

de mit Tafelwerf von Zedernholz. 

17. Um Den ganzen Tempel 001166 er eine Gallerie, 

fünf Ellen Hoch, und befeftigte fie an das Hans, 

Durch Balken von Zedernhol;. 

18. Hierauf erging an Salomo das Wort Deg 

Ewigen, wie folgt: 

19. Diefes Haus baueft Du mir! Wirft Du nach 

meinen Gefeßen wandeln, meine Nechte befolgen, 

und meine Gebote halten, alsdann werde ich auch 

Dir meine Verheißung erfüllen, Die ich Deinem Bater 

David gegeben babe; 

20. Sch werde nämlich ftets meine NefiDen; un: 

ter Ziftael halten, und fie als mein 0301] niemals 

verlaflen. 

Hapbterah zu Tezame, 

1. Du, ₪ Menfchenfohn! Erzähle dem Haufe Se 

frael’3 von dem Tempel, auf Dag fie fich ihrer Sünden 

fchämen, dann laffe fie Den Grundrig ausmeſſen. 

2. Wenn fie fich nämlich febamen wegen Alles, Dag 

fie getban haben, fo zeige ihnen, und zeichne vor 

ihren Augen Die Übbildung Des Tempels, feine Un: 
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lagen, Aus: und Eingänge, Feichmmgen, Rife, Ent: 

würfe und Ordnungen, Daß fie Diefe Abbildungen 

und Niffe beobachten und nachmachen. . 

3. Dies ift Die Vorfchrift von Dem Tempel: auf 

Der Spike Des Berges, Der ganze Umfang ringsum: 

ber, foll das Allerbeiligfte fein; Das ift Die Vorſchrift 

von Dem Tempel, 

A. Folgenderweife ift Die Ausmeffung Des Altars 

noch Den Ellenmaaße (die Elle nämlich eine Elle 

amd ein Spann) Der innere Naum eine Elle, und 

eine Elle breit, fo Dag 68 rund umber bon einem 

Daumen breiten Hand begrenzt wird, und Dies ift 

Der 6110626 Umfang Des Alters. 
5. Bon Dem innern Naume des Fußbodens 8 

zum äußerften Borfprung zwei Ellen und eine Elle 

breit, und von Dem Fleinen Borfprung bis zum gro— 

Gen Borfprung vier Ellen und eine Elle breit; 

6. Der Ariel vier Ellen bocb, von Diefem Ariel 

geben vier Bornformige Ecken in Die Höhe. 

7. Der Hriel zwölf Ellen lang und zwölf Ellen 

breit, fo Dag er durch feine vier rechte Winkel ein 

Viereck ausmacht; 

₪. Die ganze Halle vierzehn Ellen lang und 

vierzehn Ellen breit, nach ihren vier Winkeln, Der 
Umfang rund umber eine Halbe Elle, und Der innere 

Raum rundumher eine Elle, und fein Stufengang 

gegen Morgen. 

9. Er fprach ferner zu mir: Meenfchenfohn! fo 

spricht Gott der Ewige: Das find Die Geſetze Des 
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Altars zur Zeit, wenn er fertig fein wird, ganze 

Dpfer Darauf zu legen und Blut Daranf zu fprengen. 

10. Du giebft den Prieftern, Den Leviten, Die von 

Zadok abftanmen, und mir nahe find, mich zu be: 

dienen, fpricht Gott Der Herr, ein junges Nind zum 

Sündenopfer. 

11. Nimmſt von feinem Blute und legſt es auf 

Die vier Winkel Des Altars in Die vier Ecken des 

Borfprungs und an Den Umfang rund umher; rei: 

nigft und verfühnft ibn; 

12. Dann nimmft Du Den Stier zum Sindenppfer, 

verbremft ihn auf Dem Plate Des Tempelé auger: 

belb Des Heiligthums. 

13. Am zweiten Tage bringt Du einen Bock ohne 

Fehl zum Siindenopfer Dar, und reinigft Den Altar, 

fo wie Du ihn Durch Den Stier reinigteft. 

14. Wenn Du mit Dem Neinigen fertig bift, bringſt 

  ein junges Nind ohne Fehl und einen Schefbodלוו

ohne Fehl Dar. 

15. Diefe opfert ihr vor dem Ewigen, und Die 

Priefter treuen Salz Darauf, und bringen fie als 

ganze Opfer dem Ewigen Dar. 

16. Sieben Tage bereitet ihr täglich einen Sün— 

denbock, ein junges Rind und einen Schafbocf ohne 
Fehl. 

17. Sieben Tage verfühnen fie den Altar, rein: 
gen ihn und weiben ihn ein. 

18. Diefe Tage werden alſo vollbracht, und bom 
achten Tage und weiter bereiten die Priefter auf 
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dem Altar eure ganze Opfer und Freudenopfer, und 

ich nehme euch wohlgefällig an, ſpricht der Herr, 

der Ewige. | 

Haphterah zu Ri: Thisze. 

1. Es verftrich eine lange Zeit, Da ward endlich 

Das Wort Gottes dem Clijahu im dritten Sabre 

(der Hungersnoth) folgendermaßen: Gebe, zeige Dich 

Dem Aghabh, ich will wiederum Regen geben Dem 

ganzen Crdreiche. - 

2. Elijahu machte fib auf Den Weg, um vor 
9/0000 zu erfcheinen. Die Hungersnotb aber war 

Damals fehr ftark zu Schomron. | 

3. Darım rief Aghabh den Obadjahu zu fich, Der 

fein Hausverwalter war, Diefer Obadjahu war immer 

ein eifriger Verehrer Des Civigen; 

A. Und als XfebDel einft Die Propheten Des Givi: 

gen ausrotten wollte, nahm er Hundert folcher Pro: 

pheten und verbarg fie, je fünfzig in einer Höhle, 

und verfah fie Dort mit Brod und Waſſer. 

3. Setzt fprach Aghabh zu ihm: Komm! wir müſſen 

Das Land Durchzichen, und alle Wafer, Quellen und 

Bäche auffuchen, vielleicht finden wir irgendwo Gras, 

um Pferde und Maulthiere Damit zu erhalten, Damit 

wir Doch nicht alles Vieh verlieren. 
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6. Sie theilten alfo das Land unter fich, um es 

zu Durcbreifen, Aghabh bereifte Den einen, und Obad⸗ 

jobu Den andern Beg, jeder für fich allein. 
7. Als nun Obadjahu anf Dem Wege war, fice! 

Da Fam ihm Elijahu entgegen. Er erkannte ihn alg: 

bald, fiel auf fein Angeficht nieder und fagte zu ihm: 

Bit Du es wirklich, mein Herr, Elijahu? 

₪. Er antwortete ihm: Sch bin es! Gebe, fage 

Deinem Herrn: Elijahu Ht Da. 

9. ener erivieDerte: Was habe ich verbrochen, 

Dag Du Deinen Diener in Die Hand Des Aghabh über: 

liefern willft, Dag er mich umbringe? 

10. Sp wahr der 6900/76 Dein Gott lebt! es ift 

faft Fein Volk und fein Neich mebr, wohin mein 

Herr nicht geſchickt hätte, Dich aufzufuchenz; überall 

aber war Die Antwort: Du feieft nicht Da, worauf er 

fvgar das Neich und Das Volk jedesmals ſchwören 

lieh, ob man Dich nicht finden könne. 

11. Nun ſagſt Du jest wohl: Gehe, fage Deinem 

Herrn: Glijahu + Da! | 

12. Wenn ich aber von Dir gegangen bin, fo trägt 

Dich vielleicht ein Wind vom Herrn abermals an ef: 

sen Ort bin, Den ich nicht weiß; ich komme indeffen 

und bringe jene Nachricht Dem Aghabh; ; Diefer findet 

Dich nicht mehr und läßt mich gewiß um’s Leben 

bringen; Und Doch war ich, Dein Diener, ein Ber: 

ehrer Des Ewigen von meiner Jugend an. 

13. Sollte es meinem Herrn nicht berichtet wor 

Den fein, was ich gethan, als Sfebhel Die Propheten 
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Des Ewigen erfcblagen ließ? Dag ich hundert Der: 

felben, je fünfzig und fünfzig in einer Höhle verbarg 

und fie mit Brod und Wafer verforgte? 

141. Run fagft Du: Gebe, fage deinem Herren: 

Elijahu ift da! Er tödtet mich gewiß. 

15. Elijahu aber fagte: So wahr der Ewige Ze: 

baoth lebt, vor Dem ich jederzeit gedient habe! Dag 

ich mich heute noch Dem Aghabh zeigen werde. 

16. Obadjuh ging den 3400000 aufzufuchen und 

brachte ihm Die Nachricht, worauf Aghabh dem Cli: 

jahu entgegen reifte. 

17. Als 9100000 ihn erblickte, rief er ihm zu: Biſt 

Du 66, Mnbeilftifter in Sifrael? 

18. ener antwortete: Nicht ich Dobe Unheil in 

Jiſrael geftiftet, fondern Du und וו 68 

Haus, Da ihr die Gebote Des Herren verlaffen habt, 

und den Baalim nachgegangen feid. 

19. Doch ſchicke nur vorjetst und laffe ganz Sifrael 

zu mir zufanmenfommen auf Den Berg Karmel, 

fanımt Den vierhundert und funfzig Propheten des 
Baal's und den vierhundert Propheten Der Haine, 

Die alle vom Tifche Der Xfebbel efjen. 

20. Aghabh ſchickte zu allen Kindern Sifrael's um: 

ber, und lie auch Die Propheten auf Dem Berge 

Karel zuſammenkommen. 

21. Da trat Elijahn vor das Volk hin und fprach: 

Wie lange wanft ihr noch unentſchloſſen Hin und 

ber? Iſt der Ewige der wahre Gott, fo gebt ihm 
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nach; iſt's aber Der Baal, nun fo folget Diefenr. Dag 

Rolf antwortete hierauf mit feinem Worte, 

22. Und Elijohn fuhr fort: Sehet, ich bin als 

Prophet Des Ewigen nachgeblieben, ich ganz allein. 

Der Bropheten Des Baal aber find vierhimdert 

md funfzia. 

23. Man gebe uns zwei Stiere; fie mögen fich 

dann einen von Diefen ausfuchen, ihn zerftücken, auf 

das Holz legen, aber fein Feuer Darunter bringen; 

ich will Den andern Stier zubereiten, auf Das Hol; 

legen und ebenfalls fein Kener’daran bringen; 

24. Dann ruft ihr Den Namen eures Gottes an, 

und ich rufe Den Namen Des Ewigen an; Der Gott 

nun, Der Durch Feuer antwortet, er fei Der wahre 

Gott, Darauf antwortete alles Bolf und fprach: 

Der VBorfchlag ift qut. 

25. Elijahu fagte zu Des Baals Propheten, wählt 

euch einen Stier, und gebt zuerit an’s Werf, Deni: 

ihr feid Die mehreren, ruft nun Den Namen eures 

Gottes an und legt fein Feuer darunter. 

26. Sie nahmen Den Stier, Den man ihnen gege: 

ben, bereiteten ihn zu und riefen Den Namen Deg 

Baal an, vom frühen Morgen bis zur Mittagszeit 

und fprachen: O Baal! erhöre uns! Es erfolgte aber 

weder Stimme noch Antwort; und fie tanzten immer 

um Den Altar herum, Den nian errichtet hatte. 

27, Als es Mittag war, fpottete ihrer Elijahu 

und fprach: Ihr müßt viel lauter rufen, er ift ja 

ein Gott, hält wohl Rathsverſammlung, oder hat 
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Zerſtreuung, ift vielleicht auf der Neife oder geo: 

= wohl; 060% ihn auf! 

. Sie riefen wirklich mit lauter Stimme, aud 

> fich nach ihrer Weife mit Schwertern 

und Dolchen, bis Das Blut an ihnen herabitrömte. 

29. Nun wor auch der Mittag vorüber und fie 
zaften noch immer fort, bis Die Wesperzeit Beranfant, 

es erfolgte aber weder Stimme noch Antwort, noch 
Crhorung. | 

30. Da fpracb Elijahu zum Wolke, tretet ber zu 

mir, und alles Volk trat zu ihm bin, und er ftellte 

Den Altar des Ewigen wieder ber, Der umgeſto— 

Ben war. | 

31. Cr nahm nämlich zwölf Steine nach 1 

Der Stämme Der Kinder 406008, Dem Das Wort 

Gottes ward folgendermaßen: Jiſrael foll Dein Na: 

me fein! | 

32. Und bauete von Diefen Steinen einen Militar, 

im Namen Des Ewigen, und führte einen Graben 

ringsumber, von einer Weite, Die ungefähr zwei 

Maaß Ausfaat:Siorn enthalten Eonnte, 

33. Legte Den Holzſtamm Darauf in Drduung, 

zerſtückte Den Stier, nnd legte ihn auf 208 Holz = 

34. Darauf fagte er: Füllet vier Krüge mit Waf: 

fer an. Und ließ fie Dann auf Das Brandopfer und 

auf das Holz 0119716068. Er fagte: MRochmelsb und 

fie thaten es nochmals; er fagte: «Zum dritten Diab. 

und fie wiederholten es zum Dritten 1 
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35. So Da das Waffer rings um Den Altar flog; 
Dann lief er auch Den Graben mit Waſſer füllen. 

36. Als nun Die VWesperzeit berangefommen war, 

teat Der Prophet Clijahu hinzu und Sprach: 0 

der, Gott Abraham’s, Jizchak's und Jiſrael's, lag 

Doch heute bekannt werden, Dag Du Gott וז 1 

Bit, und Dag ich Dein Diener bin, und ant Dein Ge: 

heiß alles Diefes gethan Habe! 
37. Crhore mich, o Ewiger! erhöre mich, damit 

Diejes Bolt erkenne, Daf Du, Eiwiger, Der wahre Gott 
bift, und Du ihre Herzen bis jest von Dir abgemwen: 

Det habeft. 

38, Da fiel ein Feuer vom Ewigen und verzehrte 
bas Brandopfer ſammt dem Holze, Den Steinen und 
der Erde; und leckte felbft Das Waller im Graben auf. 

39. Als das WVolk Diefes fab, fiel es ſämmtlich 

auf fein Angeficht nieder und rief: Der Ewige it 

der wahre Gott! Der Ewige ift der wahre Gott! 

Hapbterah וו 

1. Ghiram verfertigte ferner Die Afchtöpfe, Schau⸗ 

feln und Becken, und hiemit beſchloß er Die ganze 

9/0040, welche er für Den König Salomo im Tent: 

pel des Seren zu machen hatte. 
9 5. Moſ. | 7ו 
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2, (Diefe Arbeit war) zwei Säulen mit zwei fron: 

artiqen Neifen darauf, nebft Den beiden Laubwer: 

fen, um Die Neifen zu bedecken, | 

3. Bierpundert Granatäpfel zum Saubiverf, mp: 

bon zwei Reihen Granatäpfel auf ein Saubiverf fa: 

men, um Dic Neifen, welche auf Den Säulen waren, 
zu bedecken; 

A. Zehn Geftelle und zehn Waſchbecken, Die auf 

Den Geftellen rubeten; 

5. Ein großes Waſſerbehältniß und zwölf Ninder, 

Die Daffelbe trugen. 

6. Afchtöpfe, Schaufeln und 9300008, und alle 

Diefe Geräthe, Die Ghiram dem Könige Salome für 

Den Tempel machte, waren aus polirtem Kupfer; 

7. Im Rreife des Tardens lief der König fie in 

Der 00168 Erde giefen, zwifchen Sufoth und 

Zarthan. 

8. Salomo legte alle dieſe Gefäße weg ohne ſie 

vorher zu wägen, welches, wegen der gar zu großen 

Menge Kupfers, nicht geſchehen konnte. 

9. Nun lieh Salomo alle übrigen Geräthe, Die 

zum Tempel des Ewigen gehörten, verfertigen; den 

goldenen Altar, Den goldenen Tiſch, worauf das 

Schaubrot lag. 
10. Die Leuchter, von Denen fünf zur Nechten und 

fünf zur Linken vor Dem Chor ftanden, aus feinem 

gediegenen Golde, ſammt ihren goldenen Blumen, 

Lampen und Zwaänglein. 

11. Schalen, Meſſer, Becken, 9961 und Pfan⸗ 
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nen, Alles aus reinem Golde; ja fogar Die Thüran: 

gen, am Heiligen fowohl, als am Allerheiligften, 

waren von Gold. 

Haphterah וו 

1. Als nun Die ganze Arbeit, welche Der König 

Salomo im Tempel Des Ewigen unternommen hatte, 

zu Ende war, brachte er Alles zuſammen, ives fein 

Vater David an Silber, an Gold und Geräthen qe: 

beiligt hatte, und legte folches in Die ו 

Des Tempels nieder. 

2. Hierauf berief Salomon alle Helteiten Jiſrael's 

und alle Häupter Der Stämme und Familien Zifrael’s 

zu fich nach Serufalem, um Die Bundeslade 8 

Ewigen aus David's Stadt, das ift Zion, an 

bringen. 

3. Am Monat Haethanim, Das ift am fiebenten 

Monat, verfammelte fich ganz Sifrael zum Könige . 

Solomon, um das Laubbhüttenfeft zu feiern. 

A. Als nun Die Aelteften Jiſrael's angefommen 

waren, hoben die Priefer Die Lade auf. 

3. Und trugen fie hinauf nach Jeruſalem nebft 

dem Stiftszelte und allen heiligen Geräthen, Die Da- 

rin waren; Dies verrichteten Die Wriefter mit Bei: 

bilfe Der Leviten, 
a 
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6. Der König Salomo aber, und Die ganze bon 

‘ihm zufommenberufene Nation mit ihm, gingen vor 

Der Lade einher, und opferten eine ...א 

von Kindern und Schafen; 

7. Bis endlich Die Priefter die Bundesiade Des 

Ewigen en ihren gehörigen Ort gebracht Batten, 

nämlich innerhalb Des Chores, in Das Allerheiligite, 

unter Die Flügel Der Cherubim; 

₪. Denn Die ftanden mit ansgebreiteten Flügeln 

über der Bundeslade, fo Dag Durch fie fowohl Die 

Rade, als Die Trage: en von oben ganz bedeckt 

wurden. 

9. Diefe — aber hatte man um fo viel 

verlängert, Daf man ihre Spiben ſchon am Eingen- 

ge Des Chores inne wurde, jedoch außerhalb Deffel- 

ben waren fie nicht zu fehen; und fie blieben 8% 

bis auf Diefen Tag. 

10. 3n Der Lade war nichts mehr, als Die zwei 

ſteinernen Tafeln, welche Moſes am Berge Ghoreb 

Bineingelegt, wofelbit der Ewige einen Bund gemacht 

mit den Kindern Sifrael’s, nach ihrem Auszuge ans 

Mizrajim. 

11. Wie nun Die Prieſter aus Dem Heiligthum 

wieder heraus aqingen, Da erfüllte Die Wolfe Den 

‚ganzen Tempel; 

12. Sp Dag die Priefter wegen Der Wolke ihr 

Amt sicht verrichten Eonnten; Denn Die Herrlichkeit 

Des Heren erfüllte das ganze Haus. 
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13. Da fprach Salomo: Ewiger! Der du verfprachit, 
in: Diefer Wolke zu thronen. 

1%. Die zur Wohnung babe ich Diefen Tempel. 

gebaut, gewidmet zur Nefidenz auf ewige Zeiten. 

15. Darauf wandte der König fein Angeficht zum 

Volke, und feqnete es, während welcher Zeit Die 

ganze Berfammlung Jiſrael's aufrecht ſtand. 

16. Alsdann fprach er: Gelobt fei Der Ewige, 

Der Gott Sifrael’s, Der Durch feine Allmacht jetzt. er: 

füllt, was er meinem Vater David verheifen bat, 

indem er fprach: 

17. Bon Der Zeit an, Da ich mein Volt Sifrael 

aus Mizrejim 400, babe ich mir noch nie eine Stadt 

unter allen Stämmen Jiſrael's auserwahlt, um mir 

Dafelbit einen Tempel bauen zu laffen, worenf mein 

ame genannt werde, * babe aber David erfuhren, 

uber mein Volk zu Derrfcben; 

18. Und als mein Bater David damals Willens 
wer, Dem Damen Des Ewigen, Des Gottes Sifreel, 

einen Tempel zu bauen, | 

19. Da ließ Der Ewige meinem Vater David 

agen: Diefer gefafte Borfat, mir einen Tempel 

zu bauen, ift zwar febr qut, 

20. Doch Du follft ibn noch nicht ausführen, fon-. 

Dern Dein Sohn, Der Dir wird geboren werden, er 

wird mir Den Tempel bauen! 
21. Und fo ift nun auch Alles erfüllt, wie Der 

— — — — wooo 

x) Dergleiche über biefen Bera das 2 B, Chron, VI, 5, 
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Ewige geſprochen. Ich bin anftatt meines Vaters 

qefomnten, und fige auf dem Thron Zifrael’3, wie 

Der Ewige verheifen; babe auch wirklich Diefen Tem: 

pel, zu Ehren Des Civigen, Des Gottes Sifrael's, 

erbaut, 

22. Und Dafelbft einen Ort für Die Lade ange: 

wiefen, in welcher Der Bund des Ewigen aufbe: 

wahrt wird, Den er mit unferen Borfahren gemacht, 

als er fie aus dem Lande Mizrajim geführt bat. 

Hapbterah zu Magbar: Ghodefch. 

1. Jonathan fagte zu ihm (David): Morgen als 

am Neumondstage, wirft Du vermißt werden, Da 
Deine Stelle offen bleibt; 

2. Nebermorgen nun, Da Die Sonne tief hinab: 

finft, komme an Den Ort, wo Du fchonam Tage jener 

Begebenheit Dich verborgen gehalten, und weile Da: 

felbft bei Dem Steine Afel (der Wanderer). 

3. Sch werde an Defjen Seite Drei Pfeile abfebie: 

Fen, gleichfant als wollte ich mich im Zieltreffen üben, 

4. Und Den Rnoppen abſchicken, um die Pfeile 

wieder aufzufuchen. Spreche ich nun zum Sinappen 

und fage: «Die Pfeile Liegen ja näher hierher», fo 
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nimm dies für ein Zeichen, daß du kommen kannſt, 

denn du biſt ſicher und haſt bei Gott! nichts zu 

fürchten. 
5. Spreche ich aber zum Knappen alſo: «Die 

Pfeile liegen ja weiter bin», fo gebe, Denn Der Herr 

Hat Dich fortfchicken laſſen. 

> 6. Und Die Sache, Die wir mit einander verabre: 

Det haben, — fiehe Der Ewige ift Zeuge ziwifchen 

uns beiden, — bleibt ewiglich. 

7. David bielt fich alfo im Felde verborgen, der 

Neumondstag Fam herbei und Der König feste fich 

zum Eſſen bin. 

8. Der König fette fich auf feine gewöhnliche 

Stelle 00611011, an Der Wand; Tonathan blieb fteben 

bis Abner neben Saul Plas genommen, aber fo, 

Dag Davids Stelle offen blieb. 

9. Saul ſagte an Diefem Tage nicht das Min: 

Defte hierüber, denn er Dachte, es ift ihm vielleicht 
eine Unreinigkeit zugeftoßen, bon Der er fib noch 

nicht gereinigt bat. 

10. Als aber auch am morgenden Tage darauf, 

als dem zweiten Weumondstage, David’s Stelle noch 
immer ımbefeßt blieb, Da fagte Saul zu feinem Sop: 

ne Sonathan: Warum fam der Sohn Jiſchai's weder 

geftern noch heute zum Mahle? 

11. Jonathan antwortete dem Saul: David Bat 

fich von mir Nrlaub nach Beth Leghem ausgebeten. 

12. Und gefagt: 906 mich Doch hinübergehen, Denn 

wir haben ein Familienfeſt in Diefer Stadt, welches 
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mir mein Bruder bat anfagen laſſen; wenn ich mig 

Gnade in deinen Augen gefunden habe, fo möchte ich 

ein wenig Dineilen, und meine Anverwandten beſuchen; 

Daher ift er nicht zum Eöniglichen Tifehe gekommen. 

13. Da entbrannte der Zorn Sauls über den In 

nathan, und er fagte zu ihm: Ausgearteter, wider 

fpenftiger Sohn! Weifi ich's Denn nicht, Dag לוו ars 

Den Sohn Zifehai’3 Gefallen findeft, zu deiner Schnude = 

und zur Schande Deiner leiblichen Mutter? 

14. Wahrlich! fo lang Der Sohn Zifchet’s lebt, 

wirft weder Dir, noch Deine Regierung beſtehen Foie 

nen; Darum ſchicke nach ihm und ſchaffe mir ihn zur 

Stelle, denn er Bat Den Tod verfchuldet. 
15. Jonathan abet erwiederte feinem Bater Saul 

und ſprach: Warum foll er fterben?: was pat er denn 

verbrochen? 

16. Da warf Sanl Den 01006 nach ihn, uns ihn 

zu treffen, Jonathan merfte mm, Daf es bon ſeinem 

Boater befchloffen fei, David zu tödten, 

17. Stand voll Verdruffes vom 500006 anf und 

nahm Diefen ganzen zweiten Neumondstag Feine 

Speife zu fich, weil es ihm David’s wegen febr leit 

war, und ihn fein Vater fo befchimpft batte. 

18. Am andern Morgen ging Jonathan auf's 
Feld hinaus nach Dein Aufenthalte Davids Din, iind 
ein —* Knabe begleitete ihn. 

19. Zu Diefem fagte er: Lauf, hole mir Die Pfeile 
wieder, Die ich 00000600. Dec 50006 lief uid er 
ſchoß den Pfeil ihm vorbei. 
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20. Wie nun der Knappe an die Stelle Deg Pfei⸗ 

les kam, den Jonathan abgefchofjen, rief ihm Diefer 

noch und fagte: Der Pfeil liegt ja weiter Din: 

21. Und rief ihm ferner nach: Fort, eile! halte 

Dich nicht auf. Der 5110006 Jonathan's las die Pfeile 

auf und: Fam Damit zu feinem Herrn. 

22, Der Knappe wufte von nichts, nur Jonathan 

und David wußten um die Sache. 

23. Zonathan gab dem Knappen Pfeil und Bo: 

‚gen und fagte zu ihm: Gehe! bringe 216468 nach der 

Stadt! 

21. Der Knappe ging und David fam Dinter Dens 

Steine hervor, fiel auf fein Angeficht zur Erde und 

bückte fich Dreimal. Sie fiiften einer Den andern, 

weinten einer mit Dem andern, befonders aber weis 

te —* ſehr. 

Endlich ſagte Jonathan zu ihm: Fiche in 

— Was wir beide beim Namen des Ewigen 

beſchworen haben und geſagt: Gott fei Zeuge zwi: 

feben mir und Dir, zwifchen meinen Nachkommen 

und Den Deinen! — Das bleibt ewiglich. 

Hopbterah zu ESchabath ווק 

Ghodeſch. 

1. So ſpricht der Ewige: Der Himmel iſt ja mein 

Thron, Die Erde meiner Füße Schemel. Wozu einen 

Tempel mir erbauen? Wozu einen Ort, wo meine 

Herrlichkeit ruben foll? 
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2. FZürwahr, meine Macht erfcbuf Dies große 1, 

fo Dag alle Wefen entftanden, fpricht Der Ewige. 

Darum blicke ich buldreich auf Den Demuthsvollen 

nur, Der zerfchlagenen Gemüths meinen Ausfpruch 

zitternd ehrt. 

3. Wie! Der fchlachten follte einen Stier — Der 

wiürget Menfchben Bin! wer opfern follte ein Schaf 

— bricht einem Hunde das Genick; Der Speifeopfer 

weiben follte — bringt Dar der Sauen Blut; Der 

Weihrauch räuchern follte — betet Den Gößen an? 

Wählen fie fo ihre Wege, Bat an folbem Greuel ihre 

Seele Luft? 

nu, 9! fo wähle ₪ ich Berwöhnung, Der ihrigen 

gleich, bringe das Unglück über fie, Das lange fie ge: 

fürchtet; Denn umfonft rief ich, Feiner will verneh— 

men, ich redete umfonft, Niemand borcht auf; immer 

thaten fie, was mir mißfiel, erwählten immier Das, 

was ich verwarf. 

5. Hört Gottes Yusfpruch, Die ihr fein Wort 

ehrfurchtsvoll verehrt! Eure Brüder nennen fich 

eure Feinde, verftofen euch um meines Namens wil: 

len. Aber verherrlicht wird der Ewige fein! wird 

ficbtbar fein zu eurer Freude und fie — tief beſchämt! 

6. Horch, welch Getiimmel von der Stadt? Was 

ballt vom Tempel wieder? Ja, es ift Des Civigen 

Stimme, er vergilt feinen Feinden! 

7. Sie aber (Zion) Faum Bat fie Wehen — und 

fie gebärt; ohne Geburtsempfindung — genefet fie 

männlicher Kinder. 
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₪. Weſſen Ohr bat es vernommen? Weſſen Auge 

bat es gefeben? Wurde ein Land je gezeugt in einem 

Tage? Xft je ein Volk mit einem Male entftanden? 

Hber Zion, ohne Schmerzen bringt Kinder fie hervor. 

9. Wie! ich führte fie zum Entbindungsftuhl, und 

fie follte nicht gebären? fpricht Der Ewige; ich be: 

ftimmte fie zum Kinderzeugen, und Die Geburt ginge 

fchlecht? fpricht Dein Gott. 

10. Frenet euch jetst mit Jeruſalem, frohlockt mit 

ihr, Die ihr fie liebt! Nehmet Antheil an ihrer Won: 

ne, Die ihr fie fonft betrauert! 

11. Nähret euch in ganzer Fülle an Diefer troft- 

vollen Bruft, geniefet ganz Der Seligkeit Der wieder: 

glänzenden Würde; 

12. Denn feht! fo fpricht Der Ewige: Ich 6 

Glückfeligkeit wie einen Bach nach diefer Stadt; 

wie einen fchwellenden Strom, der Völker Neichthum 

bin, Dag euer fei Der Genuß; auf den Armen follt 

ihr Dort getragen werden, fanft gewiegt wie auf 

mütterlichem Schoofe. 

13. Fürwahr! wie eine Mutter ihren Sohn trö: 

ftet, fo tröfte ich euch; ja, in Zerufalem follt ihr 

Troft finden. 

Vi. Ihr follt es inne werden, wie Freude euer 

Herz erfüllt; wie jede Kraft, gleich zarten Grafe, 
aufs Neue blüht, fo wird Gottes Macht an feinen 

Anechten, fein Grimm an feinen Feinden offenbar, 
15. Sehet! wie der Ewige in flammendem Feuer 

erfcheint, fein Prachtiwagen in Diiftern Wetterwolfen, 
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alles haucht Des Zornes Gluth, fein Schelten fiin- 

den lichte Flammen an. 

16. Ja, der Ewige richtet durch's Feuer, richtet 

durch's Schwert alle Weſen — der Gottgerichteten 

find. viele, 

17. Sene, Die Heiligkeit erheucheln, mit verftellz. 

ter Neinheit in Gärten fecbleichen, dort in ihrer 

Mitte (dem Unweſen) zu fröhnen, jene, die am Fleiſche 

Der Sau, an Greuel, an Mäufe ihren Siiften frobnen, 

alle follen fie vergeben, fpricht Der Ewige. 

18. Sch, der That und Gedanke Durchfchaue, (Vers: 

finde), es 16 Zeit, Bolfer und Nationen zu ſammeln, 

Daf; fie Eommen und Die Majeſtät erfennen; 

19. Sch macbe fie durch Zeichen fenntlich, — bon. 

Den Erretteten unter ihnen fende ich zu Den Völkern 

nach Tarfcbifcb, Pul und Lud — Den Bogenfchüten, 

nach Thubal und Favan, nach Den fernften Küften, 

Die von meinem Nufe nie gehört, nie Die Majeftät 

qefcbant, Dak fie meine Herrlichkeit jenen Nationen 

verkünden. tte 

20. Aus allen Bolferftamnien führen fie Dann 

eure Brüder ber — eine Opfergabe Dem Ewigen! — 

Auf Nog und Wagen, in Sänften, auf Maulthieren 

und Drommedaren, bin zu meinem heiligen Berge, 

nach Zerufolem, fpricht Der Ewige. — Sp brachten, 

Die Kinder Xifraels vormals Dyferqaben in unent:. 

weiheten: Gefäßen Den Ewigen Dar, — 

2r. Und auch von Diefen wähle ich aus, fo Wrie: 

fter, als Leviten, fpricht Der Ewige; 
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22. Denn wie Der Himmel immer neu, und Die 
Erde immer neu, nachdem ich ſie erſchaffen, vor mir 

dauern, ſpricht der Ewige, ſo dauert ener Stamm 

und euer Name immer fort. 

23. Mit jeden fich erneuenden Monde, mit jedem 

wiederfehrenden NHuhetage, erfeheinen alle Wefen, 

mich anzubeten, fpricht Der Ewige. 

24. Sie gehen Dann, und betrachten Die Leichna: 

me jener abtrünnigen 9070000000, Deren Wurm tie 
erftirbt, Deren Feuer nie erlifebt, ein Schenfal jedem 

Sterblichen! (Der vorlegte Vers wird wiederholt). 

Haphterah zu Barfchatb Schefaliin. 

1. Sieben Sabre war Jehoaſch alt, als er zur 

Negierung Fam. 

2. (Diefes war im fiebenten Regierungsjahre 

Des Jehu), — und regierte vierzig Jahre zu Jeruſa— 
lem; feine Mutter hieß Zibhja ımd war aus Beer: 
Schebha, 

3. Jehoaſch that alles, was in Den Augen Des 
Ewigen gefällig war, fo flange er von dem Wriefter 
Jehojada Unterricht erhielt. 
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A, Nur wurden Die Höhen nicht abgeſchafft, und 

das Volk opferte und räucherte auf Denfelben. 

3. Jehoaſch fprach zu Den Wrieftern: Alle gebei: 

ligten Gelder, die in den Tempel gebracht werden, 

Kopfgelder fowohl als Schatsungsgelder, wie auch 

Dasjenige, was auch jeder freiwillig Derbringen wird, 

6. Sollen die PBriefter, jeder von feinem Bekann: 

ten, an fich nehmen und dafür Miles, was im Tem: 

pel fchadhaft ift ausbeffern, was es auch fei. 

7. Als aber im dreiundzwanzigſten Sabre Des Ko: 

nigs Jehoaſch Die Briefter Das Schadhafte noch 

nicht verbefjert hatten, 

₪. Sieg Der König Den Oberpriefter Jehojada und 

Die anderen Briefter rufen und fprach zu ihnen: War: 

um befjert ihr das Schadhafte im Tempel nicht aus? 

Ihr follt alfo von nun an fein Geld mehr von euren 

Bekannten an euch nehmen, fondern es gleich zur 

Berbefferung Des Tempels verwenden. 

9. Die Priefter aber entfcblofjen fich weder Geld 

von dem Bolfe in Empfang zu nehmen, noch Die 

Berbefferung im Tempel zu beforgen. 

10. Daher ließ Der DOberpriefter Jehojada eine 

Sade verfertigen, machte im Deckel eine Oeffnung, 

und ftellte fie neben Den Altar zur rechten Seite Des 

Eingangs, und Diejenigen Priefter, welche Die Thür: 

100006 batten, warfen alles gebrachte Geld in Die 

Pade, 

11. Benn fie nun nterften, Dag viel Geld in Der 

Pade war, da fam Der foniglibe Schreiber, und Der 
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Dberpriefter, zählten Das vorgefundene Geld, banden 

es (in Beuteln) ein, 

12. Und übergaben es Den Gefchäftsverwaltern, 

Die Die Aufficht über Den Tempel hatten, und Diefe 

iablten es Den, im Tempel arbeitenden Zimmerlenten, 

Banleuten, 
13. Maurern und Steinbauern, Eauften auch da: 

für Holz und gebauene Steine, Das Schadhafte im 

Tempel auszubeffern, oder wandten es fonft zur Erhal⸗ 

tung des Tempels an. 

vi. Aber Die filbernen Schalen, Meſſor, Becken, 

Trompeten oder fonft filberne und goldene Gerätbe, 

wurden von Diefem eingebrachten Gelde nicht ver: 

fertigt; 

15. Sondern man gab Alles קסוו 

welche Den Tempel wieder in Stand fetten. 
16. Auch wurde von den Männern, durch welche 

Das Geld den Arbeitern ausgezahlt wurde, Feine 

Rechnung abgefordert, Denn man wußte, Dag fie 

mit Nedlichkeit zu Werke gingen. 
17. Das Geld von Schuld: und Sündenopfern 

aber wurde nicht in Den Tempel gebracht, Diefes ges 

hörte den Brieftern. 



378 Haphteroth. 

Haphterah zu Parſchath Sacher. 

1. Samuel ſprach zu Saul: Siehe, mich hat der 

Herr geſandt, dich sinh Könige zu ſalben über וו 
Volk, über Zifrael; gedorche tin auch Der 6 
Des Civigen. 

2. So fpricht Der Herr, 0000000: Ich will abn: 

den, was Hmalef an Zifrael 764000, was er 8 
zugefügt, als er heraufjog aus Mizrajim. 

3. Ziehe alfo bin, fchlage Den Amalek, verbantie 
alles Seinige ohne Schoming, tödte Alles, Männer 
und Weiber und Kinder und Säuglinge, Ochs imd 
Schaf und Kameel und Efel. 

4. Saul entbot hierauf Das Volk, zählte fie mit 

LZämmern (imd fand) zweimal hunderttanfend Mann 

Fußvolk, und noch zehntauſend von den Leuten 6. 
3. Saul rückte gegen die Hauptftadt Amalek's und 

griff fie an im Thale. 

6. 9066 aber vorher Dem Reni jagen: Gebet, ent: 

fernet euch und ziehet Dimunter ans Der Mitte Des 

Amalekiten, ich Fünnte euch fonft niit verfilgen, wo 

ihr Doch Jifrael Güte erzeigt habt, als fie Der: 
aufjogen von Mizrajim. Und Seni trermte fich vom 

Volk. 

7. Saul ſchlug den Amalek von Ghawila bis nach 

Schur Bin, das an Mizrajim ſtößt. 

₪. Agag, den König Amalek's nahm er lebendig 

gefangen, Das ſämmtliche Volk aber machte er mit 

Dem Schwerte nieder. 
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9. Saul ſowohl als das Bolf fhonten den Mgag, 
such Das Befte unter Den Schafen und Hindern, das 
Maſtvieh, Die feiften Simmer, und überhaupt alles, 
ivas gut war, und wollten es nicht verbannen; alles 
Verächtliche und Geringfcbäßige aber verbaunten 

fie wohl. 

10. Da ward das Wort Gottes dem Samuel fol: 

gendermafen: 5 

11. Es reuet mich, Dag ich Saul zum Könige ein: 

geſetzt babe; er ift von mir abgewichen, und bat 

meinen Befehl unerfüllt gelaffen. Diefes Franfte den 

Sammel und er flebte zum Ewigen die ganze Nacht. 

12. Des Morgens machte er fich früh auf, um 

Saul entgegen zu geben, und mon berichtete ibm, 

Saul fei nach Dem Karmel getommen, habe Dafeibft ein 

Siegeszeichen errichtet; Darauf ivenDete er um und 

ging nach Gilgel hinab. 

13. Als Samuel endlich den Saul traf, redete 
ihn Diefer folgendermafien an: Geſegnet feieft du 

Dem Heren! Sch Habe Des Heren Wort erfüllt. 

34. Sener aber erivicDerte: Woher denn Die Stimme 

von Schafen und NinDern, Die in meine Ohren 

Dringt? 

15. Und Saul antwortete: Man brachte fie von 

Amalek mit, wofelbit Das Wolf Das Befte unter Dem 

Eleinen und großen Bich verfchonte, um es Dem 

Ewigen, Deinem Gotte, zu opfern; Das Uebrige be: 

ben wir Alles verbannt. 

16. Darauf fagte Sammel zu Saul: Halte ein! 
2 5. Moſ. 18 
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ich will dir ſagen, was der Herr dieſe Nacht zu mir 

geſprochen. Er fagte zu ihm: Nede! 

17. Samuel fprach: Wahrlich, Du follteft nicht fo 

gering in Deinen Augen fein, Oberhaupt Der Stäm⸗ 

me Jiſrael's, vom Ewigen zum — über Jiſrael 

eingeſetzt! 

18. Er ſandte dich auf dieſen Weg und ſprach: 

Gehe, vertilge jene Frevler, Amalek, bekämpfe ſie, 

bis du ſie völlig vernichtet haſt. 

19. Warum geborchteft Du nun der Stimme des 

Ewigen nicht? fondern fielft begierig über die Beute 

ber, und handelteſt mipfalligq in des Ewigen Hu: 

gen? | 

20. Saul antwortete: Wohl 60096000 ich Der 

Stimme des Ewigen, und ging auf dem Wege, Den 

er mich gefcbickt hatte, Agag, den König Amalek's, 

bringe ich (gefangen) ber, Amalek felbft aber babe 

ich anfgerieben; 

21. Das Bolf nabm auch Etwas von Der Beute, 

en Schafen und Rindern, das Vorzüglichere 8 

Dem verbannten Gute, um fie Dem Ewigen, deinem 

Botte, in Gilgal zu opfern. 
22. Sommel aber fprach: Sind denn Dem Ewigen 

Brond: und Schlachtopfer fo wohlgefällig, wie Ge: 

horſam fiir des Ewigen Stimme? Mein! geborchen 
ift beffer Denn Opfer, gehorſam fein — beffer Denn 

Der Widder Fett. 

23. Biderfpenftiafeit aber ift wie Bauberfünde 

ſtrafbar, Widerfetslichkeit wie Abgötterei und Bilder 
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| Dienft; Du Daft des Ewigen Befehl 0 er 
verwirft Dich, Den König: 

24. Saul antwortete dem Samuel: 3h habe ge: 

fündigt, Dag ich Des Ewigen Befehl und Deine Worte 

übertreten, Doch blos, weil ich 208 Volk gefürchtet 

und feinem Verlangen Gehör gegeben Babe. 

25. Verzeihe Doch Diesmal meinen Yehltritt, und 

fehre mit mir zuriick, Daf ich Den Ewigen anbete, 

26. Sammel aber fagte zu Saul: Sch kehre nicht 

mit Dir zurück, Du haft Des Ewigen Wort verach: 

tet, und Der Ewige hält Dich für unwürdig, ferner 

König über Zifrael zu fein, 

27. Samuel wendete fich um wegzugehen, da er: 

griff jener Die Ecke feines Gewandes, 08 jerrig aber, 

28. Da fagte Samuel zu ihm: So Bat Der Herz 

Dir heute Die Herrſchaft Jiſrael's entriffen, und fie 

Deittem Genoffen gegeben, Der Defer ift, als Dir, 

29. Und Jiſfrael's Zuverficht Tügt nicht, bedenkt 

fich nicht, ift Fein Menfch, Der Neue fühlt. 

30. Seiter fagte: Sch habe gefiindigt, aber ehre 

mich nur jeßt vor Den Aelteſten meines Volkes und 

vor ganz Sifrael, und Fehre mit mir um, Dag ich Des 

Eigen, deinen Gott, anbete; 

31. Da folgte Samuel dem Saul, und diefer 06 

tete Den Civigen an. ; 

32. Darauf fagte Samuel: Bringt mir Den Agag, 

König von Amalek, ber. Haag ging gebunden zu ihm 

hin und fprach: Wahrlich! verftört ift Der Herr des 

Todes. 
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33. Sammeljerwiederte: Hot dein Schwert fo 

manchen Müttern Die Rinder geranbt, fo fei auch 

Deine Mutter, wie Diefe Frauen, Der Kinder beraubt, 

und ierfpaltete ihn vor Dem Ewigen in Gilgal. 

34. Samuel ging:darauf nach Rama, und Saul 

309 Heim nach Gibenth Saul. 

Sapbterah ju Parſchath Para. 

1. Gottes Wort ward mir wie folgt: Menſchen— 

fohn! das Haus Zifrael fitst in feinem Neiche und 

verunreinigt es Durch feine Sitten und Handlungen; 

abfchenlich, wie Unreinigkeit einer ee 

find mir ihre Sitten. 

2. Darum fchitte ich meinen Grimm 11064 fie aus, 

wegen Des Blutes Das fie im Lande vergoffen, und 

Diefes Durch ihre Greuel verumreinigt haben. 

3. Sch zeritrene fie unter die Völker, werfe fie 

in alle Länder umber, richte fie nach ihren Sitten 

und Handlungen. 

A, Diefes wird funD unter Den Völkern, unter 

welche fie kommen; fie entweiheten jedoch meinen bei: 

Ligen Namen, indem man von ihnen fagte: Des Givi: 

gen Volk ift Dies, aus feinem Lande find fie gekommen! 
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5. Sch aber will fehonen meines Heiligen Namens, 
Den Das Haus Jiſrael's entweiht Bat unter Den BOL 

fern, unter welche fie gefonmten. 
6. Darum fage Dem Haufe Zifrael’s: Sp fpricht 

Gott Der Ewige: Nicht euretwegen, Haus Zifrael! 

fondern meines heiligen Namens wegen, Den ihr ent: 

iweibt Habt unter Den Völkern, wohin ihr gekommen 

feid, thue ich Dies, 

7. Und heilige meinen großen Namen, Der unter 

Den Völkern entweibt ift, Den ihr unter ihnen ent: 

weiht habt; damit fie 68 wiflen, Die Volker, Dag ich 

der Ewige bin, ſpricht Gott, Der Herr, wenn ich 

Durch euch vor ihren Augen geheiligt werde. 

₪. Sch nehme euch weg bon Den Völkern, ſammle 

euch aus allen Ländern, und bringe euch nach eurem 

Erdreich. 

9, Sprenge auf euch Keinigungswaffer, Dag ihr 

endlich rein werdet; ja, von all eurer שט 4% 

und all euren Greueln will ich euch reinigen. 

10. Ich gebe euch ein neues Herz und lafje einen 

seien Geift in euch walten; fondere Das fteinerne 

Herz cus eurem Körper, und gebe euch ein Herz 

von 00, | 

11. Und laſſe meinen Geift in eich walten, und 

will machen, Dag ihr meinen Gefegen folget, meine 

Befehle benbachtet und darnach handelt. 

12. Ihr bewohnet Dann Das Land, welches ich 

euren Eltern gegeben und * mein Volk, und ich 

bin euer Gott. 
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13. Ich befreie ench von allen euren Unreinigkei— 

ten, befehle Dem Getreid’ und vermehre 69, 6% 

euch Feinen Hunger leiden. 

11. Ich vermehre Baumfrucht und. Feldesfrucht, 

damit ihr niemals mehr Dem Vorwurf Des Hunger: 

feidens unter Den Völkern ausgefeßt feid. 

15. Dann mögt ihr zurückdenken an eure böfe 

Sitten und unedle Handlungen, und euch felbft ver: 

nehten wegen eurer Sünden und eurer Greuel. 

16. Daf ich's nicht euretiwegen thue, werdet ihr 

Dann wohl einfehen, fpricht Gott Der Herr! Schämt 

such und erröthet Dann eurer Sitten wegen, Haus 

Jiſrael's! 
17. So ſpricht Gott der Herr: Zur Zeit wenn 

ich euch von allen euren Sünden reinige, will ich 

die Städte wieder beſetzen und die Trümmer ſollen 

aufgebaut werden; 

18. Der öde Boden ſoll angebaut werden, da er 

ſonſt dem Vorübergehenden einer Wüſte glich. 

19. Dann wird man ſagen: Wie dies wüſte Land 

einem Garten Edens nun gleich geworden! die wüſten, 

öden und verfallenen Städte, wie feſt nun wiederum 
und wie bewohnt! 

20. Die Völker, die rund um euch her übrig blei— 

ben, werden einſehen, daß ich, der Ewige, die ver— 

heerten Städte aufgebaut, Den öden Boden bepflanzt, 

ich Der Ewige es verheißen habe und auch vollbracht. 

21. Sp fpricht Gott, Der Herr: Auch Darin werde 

ich von Dem Haufe Jiſrael's mich erbitten loffen, und 

» 
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ihnen thun, Dag ich ihre Menſchenmenge wie Die 
Schafe vermehre, 

22. Wie Das Kleinvieh zum heiligen Opfer, tie 

Die Schafsmenge zu Jeruſalem in den Fefttagen, fo 
follen Die zertrümmerten Städte voller Meenfchen 
werden und einfehen, Dag ich Der Ewige bin, 

Hapbterab zu Parfchathb Haghodoſch. 

1. Alles Bolf Des Landes muß dieſe Hebe Dem 

Fürften in Jiſrael geben; | 

2. Der Fiirft aber nimmt über fich Die ganze 

Dpfer, Die Speif: und Tranfopfer für Die Feiertage, 

Neumonde und Sabbathtage, überhaupt für alle 

Keftzeiten Des Hauſes Sifrael; er ſchafft auch Die 

Sündenppfer an und Die Meblopfer, wie atıch Brand: 

und Schlachtopfer, zur VBerfohnung für Sifrael. 

3. Sp fpricht Gott der Herr: Am erften Tage 

Des erften Monats nimmft Du ein junges Nind ohne 

Fehl, — und reinigit Das Heiligthum; 

A. Der Briefter nämlich nimmt von dem Blute 

Des Entfündigungsopfers, und bringt es an Die 

Pfoſten Des Haufes, und an Die bier Winkel am 
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Borfprung Des Alters, und an Die Pfoften Des Tho: 

res am inner Hofe. 

₪. Cbenfo machft du es auch am fiebenten Des 
Monats, (manches unvorfichtigen oder unbeſonnenen 

Menſchen wegen), und verfühnit Den Tempel. 

6 Am vierzehnten Tage Diefes erften Monats 

habt ihr Das Meberfchreitungsspfer, und Darauf ein 

fiebentägiges Felt, an welchem ungefäuertes Brod 

gegefjen wird. 

7. Der Fürft bringt an Diefem Tage für fich und 

für olles Volk des Landes einen Stier zum SiinDen: 

opfer; 
8. Die fieben Fefttage bindurch aber bringt er 

täglich als Brandopfer, Dem Ewigen zu Ehren, fie: 

ben Stiere und fieben Widder ohne Fehl, auch jeden 

Tag einen Ziegenbock zum Siindenopfer; 

9. Und zum Mehlopfer, eine Gipha für jeden Stier, 

und eine Eipha für jeden Widder und zu jeder 8 

ein Hin Sel. | 
10. Am fünfzehnten Tage Des fiebenten Monats 

ift abermals Feft, und es werden wiederum folche 
fieben Tage vollbracht, fowohl in Anſehung Der 

Sünden- and Brandopfer, als auch Der Meblopfer 

und Des Dels. 

11. So fpridt Gott der Herr: Die Worte Des 

innern Hofes, Die zur Morgenfeite liegt, foll ver 

fehloffen bleiben während Der fechs Werfeltage; aber 

am Sabbathtage wird fie geöffnet, und fo auch am 

Meumondstage; 
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12. Der Fürft Eommt Dann Die Halle herauf, bis 

bor Die Pforte, und bleibt an Dem Pfoſten Derfelben 

fteben, während Dag Die Priefter fein Brandopfer 
und feine Kreudenopfer zubereiten, alsdann bückt er 

60 an Der Schwelle Der Pforte, und gebt wiederum 

weg; Doch wird Die Pforte bis auf Den Abend wie: 

derum nicht verfcblofjen, 

13. Sondern das Volk betet an den Sabbathta: 

gen und Den Neumondstagen am Cingange Diefer 

Horte zum Ewigen. 

1/1. Das Brandopfer, das der Fürft Dem Ewigen 

zu Ehren am Sabbathtage darbringt, befteht in 

fechs Schafen ohne Fehl und einem Widder ohne Fehl; 

15. Das Mebhlopfer zum Widder ift eine Eipba, 

zu Den Schafen aber, fo viel er nach feinem Berm: 

gen geben will; und zu jeder Eipha ein Hin Del. 

16. Am Neumondstage ein junges NinD ohne 

Fehl, und fechs Simmer und einen Widder, auch 

fanmtlich ohne Kehl; 

17. Zum Stier eine Eipha, und zum Widder eine 

Eipha als Mehlopfer, zu den Schafen aber nach Ber: 

mögensumftänden, und zu jeder Eipha ein Hin Del. 

18. Wenn Der Fürft Fommt, fo wie er durch Die 

Halle zur Pforte Diningebt, fo gebt er auch anf 

eben Diefem Wege zurück, 

19. An Fefttagen aber, wenn das Bolf vor den 

Ewigen Eommt, fo mug Der, welcher zum nördlichen 

Thore zum Anbeten eingegangen ift, zum füdlichen 

Thore wieder hinausgehen, und Der zum fiidlichen 
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Thore eingegangen, muß zum nördlichen Thore wie: 

Der hinausgehen; man kann nicht Durch Dafjelbe Thor 

wieder umkehren, Durch welches man gefommen ift, 

Sondern mug Durch Das gegemüberftehbende binaus- 

geben. 

20. So auch Der Fürft, Der alsdann mitten unter 

ihnen ift, und mit Den Kommenden Eommt, und mit 

Den Weggebenden auch wiederum weggeht. 

21. Auch an Feft: und Feiertagen ift Das Mehl: 

opfer zu jedem Stier eine CipDo, zu jedem Widder 

zine Eipha, und zu den Schafen nach Maafigabe Des 

Vermögens und zu jeder Eipha ein Hin Del. 

22. Will der Fürft ein freiwilliges Opfer Dem 
Ewigen zu Ehren Darbringen, es fei Brandopfer oder 

Freudenopfer, fo wird ihm gleichfalls Das Thor ge: 

öffnet, das zur Morgenſeite liegt, während man fein 

Brandopfer oder Freudenppfer zubereitet, fo ivie 

am Sabbath gefchieht; wenn er aber 10600000, wird 

Das Thor wiederum Dinter ihm verfchloffen. 

23. Ferner bringft Du täglich Dem Ewigen zu 

Ehren ein einjähriges Lamm ohne Fehl zum Brand: 

opfer; und Diefes muß immer Des Morgens gefcbeben; 

24. Dain bereiteft Du jeden Morgen ein Mebl: 

opfer bon einem Sechstheil Eipha, und einem Sechs: 

theil Hin Del dazu, um Das Mehl damit anzufneten, 

Diefes Mehlopfer Dem Ewigen zu Ehren ift ein be: 

ftimmter Theil auf immerwährende Seiten, unun: 

terbrocben. 

25. Auch follen fie Das Lamm, Das Mehlopfer und 
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das Oel mit jedem Morgen zubereiten, dieſes iſt das 

beſtändige Opfer. 

26. So ſpricht Gott der Herr: Wenn der Fürſt 

Jemanden von ſeinen Söhnen ein Geſchenk macht, 

ſo iſt es ſein Erbeigenthum und bleibt ſeinen Kin— 

dern; es iſt ihr Eigenthum durch das Erbrecht; 

27. Schenkt er aber von ſeinem Erbgute einem ſei— 

ner Diener, ſo gehört es dieſem bis zum allgemeinen 

Freiheitsjahre, fällt aber alsdann wieder an den Kür: 

ften zurück, Denn fein Erbeigenthum ift für feine Mach: 

fommen und bleibt Diefen. 

28. Sp Fann auch Der Fürft nichts von Dem Erb: 

gute Des Volkes nehmen, und fie um ihr Eigenthum 

bringen, fondern fann nur fein Eigenthum feinen 

Kindern vererben, damit Niemand von meinem Volke 

von feinem Beſitze vertrieben werde. 

Hopbtarab zum großen == 

1. Einft wird Juda's und Zerufalem’s Opfer 
wiederum angenehm dem Civigen fein, wie in Der 
Vorwelt Tagen, in längftverflofienen Jahren. 

2. Nachdem ich euretivegen zum Gerichte binge: 
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treten und ein rüftiger Zeuge gewefen fein werde 

wider Zauberer, Ehebrecher, Meeineidige, wider Die, 

Die Den Lohn Des Miethlings vorenthalten, Wittwe 

und Waife drücken, Des Fremdlings Necht verdrehen 

und mich nicht fürchten, fpricht Der Ewige, Zebaoth. 

3. Denn, fo wahr ich der Ewige! unveränderlich 

bin, fo follt auch ihr, Kinder Jacob's, nicht völlig 

vergeben. 

N. Wiewohl ihr, von Den Zeiten enrer erften Bor: 

fahren an, von meinen Gefeßen abgewichen feid und 

fie nicht beobacbtet habt; — fehrt doch nur wiederum 

zu mir zurück, und ich Echre auch wiederum zu euch 

zuriick, fpricht Der Ewige, 24000040. Sprecht ihr: 

«Womit follen wir zuricffehren?» 

5. Soll der Menfch vorenthalten was feines Got: 

tes ift, fo wie das Meine ihre vorenthaltet? Sprecht 

ihr: «Was enthalten wir Dir vor?» Den Zehnten und 

die Hebe. 

6. Mit Des Mangels Fluch belaftet, wollt ihr das 

Meine vorenthalten? O thörigtes Volk allefommt! 

7. Bringt nur all Den Zehnten um meine Bor: 

rathsfammer, Dag in meinem Haufe Nahrung fet, 

und prüft mich Damit, ob ich euch nicht Des Him— 

mels Gewölbe öffnen, und euch Segen berabftrömen 

laffen werde, überfchwenglich genug. 

S. Dann werde ich auch enretwegen den Werzeh- 

rer anfchreien, Dag er die Erdfriichte nicht perderbe, 

noch foll Der Weinftock im Felde euch wi cw 

fpricht Der Ewige, Zebanth. 



Haphteroth. 285 

9. Und alle Völker werden euch glücklich preiſen, 

Denn ihr werdet ein wünſchenswerthes Land beſitzen, 

fpricht Der Ewige, Zebanth. 

10. Sie nehmen Ueberhand eure Reden wider 

mich, fpricht Der Ewige. Sprecht ihr: «Was reden 

wir wider Dich?» 

11. Shr fagt: «Vergebens ifts Gott zu dienen; 

was vortheilt es, Dag wir feine Befehle Halten? 8 

gefrimmet wir geben vor Dem Ewigen, Zebanth? 

12. Breifen wir Doch Die Frevler glücklich! auch 

Vebelthätern geht es wohl, auch Gottes: Writer 

entkommen). 

13. Dann aber unterreden Gottesfürchtige ſich 

mit einander: Wohl vernimmt der Herr und hört, 

wohl ſteht's im Gedächtnißbuche bor ihm eingetra: 

gen: für Die Gottesverehrer und Die feinen Damen 

achten! 

14. Diefe werden an jenem Tage, Den ich febaffe, 

fpricht Der Ewige, Zebanth, mir Eigenthum fein, 

und ich werde ihrer fchonen, wie ein Mann feines 

Sphnes fcoont, Der treu ihm it, 

15. Auch ihr werdet Dann in euch geben und den 

Unterfchied fehen zwifcben Dem Nechtfebaffenen und 

dem Böfewicht, zwifchen Dem Gottesverehrer und 

ven, fo ihn nicht verehrt; 

16. Denn feht! 68 fommt jener Tag, wie Ofen: 

gluth brennend, und alle Frevler und alle Uebelthä— 

ter werden dem Stroh gleich auflodern, an Diefem 

künftigen Tage, fpricht Der Ewige, Zebanth, Daf 
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ihnen nicht Wurzel, nicht Zweig übrig bleiben 

wird. 

17. Euch aber, Die ihr meinen Namen ehrfürch⸗ 

tet, wird an jenem Tage, Den ich febaffe, fpricht Der 

Ewige, Zebanth, Die Sonne Der Huld feheinen, Beil 

bringend mit ihren Strahlen. Ihr werdet Pinang: 

geben, (in ihrem Sonnenglanz) euch weiden, feiften 

Kälbern qleich. 

18. Und die Bofeivichter zertreten, Die Afche un 

ter euern Fußballen fein werden. 

19. Gedenfe Der Lehre meines Dieners Mofes, 

Der Gefetse und Nechte, welche ich ihm zu Ghoreb 

für ganz Zifrael aufgetragen Babe. 

20. Sebt, ich fchicke euch den Propheten Elias, 

bevor jener Tag Des Ewigen fommt, Der grofe, 

turchtbare. 

21. Diefer wird Die Herzen Der Biter ſammt 

ihrer Kinder, und die Herzen Der Kinder ſammt 

ihrer Väter zuriick bringen, auf Dag ich nicht fom: 

me, דק Dos Land mit Vernichtung fehlage. Aber 

ſeht! ich fchicfe euch den Propheten Elias, bevor 

er kommt, jener Tag Des Civigen, Der qrofe, furcht- 

bare! 



Haphteroth. 287 

Haphterah für den erſten Oftertag. 

1. Joſua fprach zum Volke: Haltet euch bereit, 

Denn morgen wird Der Ewige Wunder unter euch 

verrichten: 

2. Und zu Den Wrieftern fprach er folgender 

mafen: Traget Die Bundeslade und gebet vor Dene 

Volke voraus; und fie nahmen (des andern Mor— 

gens) Die Bundeslade und gingen vor dem Bolfe 
ber. 

3. Der Ewige aber fagte zu 40010: Heute werde 

ich anfangen Dich groß zu machen in Den Augen des 

ganzen Sifrael’s, indem fie erfenten werden, daß ich 

mit Dir eben fo fein werde, wie ich mit Moſe war: 

nu. Um Diefe Zeit faate Der Ewige וו 

Mache Dir ſcharfſchneidende Meſſer und Halte eine 

abernialige allgemeine Befchneidung unter den Kin: 
Dern Jiſrael's. 

5. Und Sofa machte fich Tcharfichneidende Mei: 

fer und befchnitt Die Kinder Zifrael’s auf Der An— 

höhe Eraloth. 

6. 628 Hatte nämlich folgende Bewandnif mit 

Diefer Beſchneidung: alles Männliche unter Dens 

Volke, das ans Mizrajim gegangen war, alle Kriegs 

leute waren in Der Wiüftenei geftorben auf dem Wege 

ihres Auszuges aus Mizrajim. 

7. Diefes Volk nun, fo viel ihrer ausgegangen: 

find, war zwar fchon befchnitten; dasjenige Volk 
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aber, Das erſt in der Wüſtenei geboren wurde, wäh: 

rend der Neife Diefes Musings aus Mizrajim, hatte 

man nicht befchnitten, 

₪. Denn vierzig Fabre zogen Die Kinder Zifrael's 

in Der Wüſtenei umher, bis all das Volk ausgeſtor— 

ben war, Die Kriegsleute nämlich, fo aus Mizrajim 

gegangen waren, weil fie des Ewigen Stimme nicht 

befolgt haben, Darum er ihnen Denn zugeſchworen, 

Dag fie das Land nicht fehen follten, Das Der Ewige 

unfern Eltern zugefchworen, uns hinzugeben ein Land, 

wo Milch und Honig flieft, 

9. Ihre Kinder aber nabm er an ihrer Statt 

auf. Diefe nun befchnitt Joſua, Da fie noch unbe: 
fehnitten waren, weil man fie auf Der Neife nicht 

hatte befchneiden wollen. 

10. Als nun alles Bolt fammtlich befchnitten war, 

weilten fie im Sager auf ihrer Stelle bis fie geheilt 

waren. 

11. Der Ewige fagte zum Sofua: Heute babe ich 

Die Schande Mizrajim's von euch abgewälzt, darum 

nennt man Diefen Ort Gilgel (Das Wälzen) bis auf 

Den heutigen Tag. 

12. Das Volk lagerte alfo zu Gilgel, und richte: 

ten Das Neberfchreitungsopfer zu am vierzehnten Tage 

Des Monats, gegen Abend, in der Ebene von Jerigho. 

13. Und ofen Des andern Morgens nach Diefent 

Meberfchreitungsopfer bon Dem Getreide Des Landes 

ungefäuerte Kuchen und gebrannte Alebren. An 

eben Diefem Tage, 
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~~. Hm gedachten morgenden Tage, hörte auch 

Das Manna auf, Da fie von dem Getreide des Parr: 

Des eſſen fonnten. Die Kinder Sifrael’s Hatten nun 

fein Vianna mehr, fondern afen bon Der diesjähri— 
gen Frucht Des Landes Kenaan. 

15. Während Joſua vor Serigho war, Bob er 

einft feine Augen auf, und fab einen Mann ihm ent: 

‚gegen ftehen, mit gezücktem Schwerte in der Hand, 

Joſua ging auf ihn zu und fragte ihn: Gehörſt du 

zu uns, oder zu unfern Feinden? 

16. Er antwortete: Mein! Sch bin ein Oberhaupt 

aus Dem Heere des Ewigen, und fo eben angefom: 

men. Da fiel Joſua anf fein Angeficht zur Erde 

und fprach zu ihm: Was hat mein Herr feinem Die: 

ter zu fagen? 

17. Und Der Gefandte Des Ewigen fegte zum Xo: 

fua: 3iebe Deinen Schuh von Deinem Fuße ab, denn 

Die Stelle, auf welcher Du ftehft, ift heilig, und So: 

ſua 40+ 0. 

18. Jerigho war inDefjen feit verfehloffen vor den 

Kindern Siftael’s, 068 wurde Niemand weder ang 

noch eingelafjen. 

Haphterah für Den zweiten DOftertag. 

1. Der König ſchickte und Tief alle Aelteften Zu: 

da's und Sernfolem’s bei fich. a 
28 Mof. 
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2. Damm ging er hinauf nach Dem Haufe Gottes, 

und alle Leute aus Juda und alle Bewohner Tera: 

falems mit ihm, auch Die Priefter, Die Schriftfundi- 

gen und alles Bolf von Klein bis Groß; Dort las 
Der König ihnen vor alle Die Worte aus dem Buche 

Des Bundes, Das in Dem Haufe Gottes gefunden 

worden. 

3. Der König ftand auf Dem Katheder und machte 

ein Biindnig vor Dem Ewigen, ihm nachzumwandels 

und alle feine Gebote, Zeugniß und Gefeße zu bes 

obachten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, 

um olle Die Worte Des Bundes zu erfüllen, fo in Die: 

fem Buche aufgezeichnet find, und alles Volk trat 

in Den Bund. 

4. Darauf befahl Der König dem Hohenprieiter 

Ghilkijahu, Den Prieftern Des zweiten Nanges und 

den Thorbiütern, aus Dem Tempel des Ewigen Dig: 

auszuſchaffen: alle Die Gerätbfchaften, Die zum Die 

fte Des Baaal's, des Hains und des ganzen Himmelhee⸗ 

res gemacht waren. Man verbrannte fie außerhalb 

Jeruſalems in Den Gefilden Kedron und brachte Die 

Hiche davon nach Beth Cl. 

₪. Er bob auch die Götßenpriefter auf, welche 

Die Könige Juda's eingefeBt hatten, um auf Der 

Anhöhen in Den Städten Juda's und den umliegen- 

Den Gegenden Serufalems zu riucbern; fo wie auch 

Die fammtlichen Weihrauchopferer des Beles, Der 

Sonne, des Mondes, Der Sternbilder, und Des 01% 

zen Himmelheeres; 
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6. Ließ auch den Hain aus dem Hauſe Gottes 

außerhalb Jeruſalem hinausbringen, nach dem Thale 

Kedron, ihn daſelbſt verbrennen, bis alles zur dünn⸗ 

ſten Aſche ward, welche er auf die Gräber des Vol— 

kes umherſtreuen ließ. 

7. Ferner ließ er die Buhlkammern zerſtören, die 

im Hauſe Gottes waren, und in welchen die Frauen 

ehemals Gewänder für die Haine webten. 

₪. Darauf ließ er alle (unentweihten) Prieſter 

aus Den Städten Suda’s Eommen, und alle die An: 

höhen verunreinigen auf welchen Die (anderen) rie: 

fter geopfert hatten, von Geba bis Beer:Scheba; auch 

die Anhöhen an Den Thoren ließ er einftofen, fo 

wie Die (zu Terufalem) an Den: Cingange des Tho: 

res Joſua's, Des Gouverneurs Der Stadt, zur linken 

Hand, wie man in Das Thor Dineinging. 

9. Die Priefter aber, Die einmel auf den Anhö— 

ben gedient hatten, Durften nicht zum Altar Deg 

Ewigen nach Serufalem kommen, fondern afen Die 

ungefänerten Kuchen (Der Opfer) unter ihren tibri: 

gen Brüdern. 

10. Kerner befahl er allem Bolfe und fprach: 

begeht Das Peſſagh-Feſt dem Ewigen, eurem Gotte 

zu Ehren, auf die Weife, wie es in Dem Buche Die: 

jes Bundes befchrieben ift. 

11. Wohrlich! es ift ein folches Peſſaghfeſt nicht 

begangen worden von Den Zeiten Der Nichter an, 

Die Sifrael gerichtet haben, und während Der ganzen 

PKegierungszeit Der Könige Juda's und Jiſrael's, — 
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12. Als Diefes Peſaghfeſt, Das in Dem achtzehnten 

Hegierungsjahre Des Königs Joſchijahu Dem Ewigen 

zu Ehren in Serufalem begangen ivurDe. 

13. Auch alle Todtenbeſchwörer und Zeichenden- 

ter und Hausgötzen und alle Unwürdigkeiten und alle 

Greule, Die im Lande Juda's und in Terufalem ge: 

funden wurden, rottete Joſchijahu ans, um Die Worte 

Der Lehre zu beftätigen, Die in Dem Buche gefchrie: 

ben find, das der Briefter Ghilkijahu im Haufe Got: 

tes gefunden bat. 

11. Seinesgleichen war vor ihm nie ein König, 

der fo zum Ewigen zuriichgefehrt wäre, bot ganzem 

Herzen, bon ganzer Seele und aus allen Kräften, 

ganz nach der Lehre des Moſe, — und feinesgleichen 

wird auch nie wiederum anffteben nach ihm. 

Haphterah zum Schabbath in Den Zwifchen-: 

feiertagen Des Peſſagh's. 

1. So fpricht Gott Der Herr, auch Darin werde 

ich mich von dem Haufe Jiſrael's erbitten laffen, und 

Diefes ihnen thun, Dag ich ihre Menfchenmenge wie 

Die Schafe vermebhre. 

2. Wie das Kleinvich zum heiligen Opfer, wie 

die Schafömenge zu Zernfalem an Den Fefttagen, fo 
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folfen Die zertrümmerten Städte wiederum voller un—⸗ 

fchuldigen Drenfcben werden, welche erkennen, Dag 

ich der Ewige fet. 

3 Die Macht des Ewigen Fam über mich und 

führte mich in einem göttlichen Geift hinaus, und 

feste mich mitten in ein Thal Din, Das voller Ge: 

beine lag. 

a, &s führte mich rings um fie her und fich! es 

lagen deren fehr viele im Thale und waren febon 

ganz vertrocktet. 

5. Da fprach’s zu mir: Meenfchbenfohn! können 

. Diefe Gebeine wiederum lebendig werden? Und ich 

antwortete: Gott, mein Herr! Du weißt es. 

6. Und es fprach zu mir: Prophezeihe über Diefe 

Gebeine, und fprich fie alfo an: Ihr vertrockneten 

Gebeine! höret des Ewigen Wort: 

7. Sp fpricbt Gott Der Herr zur Diefen Gebeinen: 

Sch bringe Lebenshauch in euch, Dag ihr wieder auflebt. 

S. Sch fcbaffe euch Adern an, ziehe Fleiſch über 

euch ber, webe Haut Darüber und fache Lebenshauch 

an in euch, Dag ihr wiederum auflebt und erfennet, 

Dag ich der Ewige fet. 

9. Sch propbezeibete wie mir befphlen worden; 

indeffen entftand ein Dommerwetter, entitand ein 

Sturm, und Die Gebeine näherten fich einander und 

fügten fich zuſammen. 

10. Sch fab bin, Da waren Adern daran, Das 

Fleiſch gewachfen, Haut Darüber hergejogen, doch 

wehte noch fein Hauch in ihnen, 
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11. Da fprach’s zu mir: Prophezeihe Dem Geifte, 

prophezeibe Menfchenfohn! und fprich ihn alfo an: 

«Sp fpricht Gott der Herr! von allen vier Weltge: 

genden komme, ₪ Geift! und fache Lebenshauch in 

Diefen Erfeblagenen an.» 

12. Sch prophbeieibete wie man mir befohlen, Da 

Fam Odem in fie, fie lebten auf, richteten fich auf 

ihre Füße, eine unzählige Menge Volks. 

13. Da fprach's zu mir: Meenfchenfohn! Diefe Ge: 

beine ftellen das fammtlicbe Haus Sifrael vor; fie 

fprecben: «Unſere Gebeine find ſchon vertrocknet, 

unfere Hoffnung ift verloren, wir find auf immer 

Dabin.» | 

14. Sp prophezeihe denn und rede fie alfo an: 

Sp fpricht Gott der Herr: Seht, ich öffne eure 

Gräber, ziehe euch aus euren Gräbern herauf, mein 

Volk! und bringe euch in das Erdreich Jiſrael's. 

15. Da follt ihr erkennen, Dag ich Der Ewige bin. 

Define ich eure Gräber einft, und ziehe euch aus 

Denfelben berauf, mein Bolf. 

16. Lege meinen Geift in euch, Dag ihr glücklich 

lebet, und verleibe euch ruhigen 93006 in eurem 

Erdreiche; fo erfennet ihr, Dag was ich, der Ewige 

verheiße, ich auch vollziehe. Des Ewigen Wort 
itt Dies. 
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Habterab zum fiebenten Tag Des Peſſagh— 

feftes. 

1. Folgendes Gedicht fang David Dem Civigen 

zu Ehren, als er ihn von allen feinen Feinden, und 
befonders von Der Hand Sauls errettete. 

2. Sp fang er: Ewiger! mein Schutfels! meine 

Fefte! mein Erretter! 

3. Gott! mein Hort, auf Den ich traue! Mein 

Schild, meines Heiles Horn! meine Burg! meine 

Zuflucht! mein Helfer, Der טסט שש + 

sich ſchützet! 

A. Gelobt, rief ich, fei Gott! und war vom Fein: 

De erlöft. 

5. Denn fchon umringten mich Des Todes Wellen, 

fchredten mich Die Ströme Der Unterwelt; 

6. Der Höllen Bande umftrieften mich; ich wurde 

von Schlingen des Todes ergriffen; 

7. Aber in Der Angft ruf ich zum Herrn, fehrie 

Hinauf zu meinem Gotte; er hört mein Flehen aus 

feinem Tempel, mein Gebet dringt ihm zu Ohren, 

₪. Die Erde bebte, wurde erfchüttert; es wank 

ten Des Himmels Pfeiler; fie bebten, da er zornig 

ward. 

9. Dampf ftieg auf, als er ergrimmte, aus feinem 

Munde — zehrend Feuer, Gluthflamme Iodert davon, 
10. Cr neigte den Himmel, fuhr bernieder, unter 

seinen Füßen Düfteres Gewölk. 
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11, Er fahrt auf Cherubs Rücken, fchwebt da— 

her, erjcbeinet auf Flügeln Des Windes; 

12. Macht Finfternig zum Gezelte um fich ber, 

Bofferflutben, Wolfe auf Wolfe; 

13. Aus Lichtglanz gegenüber entbramt flanınten- 

der 6. 

14. Cr donnert vom Himmtel herab Der Ewige! 

der Höchfte läßt feine Stimme hören; 

15. Wirft Pfeile, ftrenet umber, ſchleudert Blige 

Hinz 
16. Sichtber ward des Meeres 11901106], aufge 

Desft der Erden Grund, Durch des Ewigen Droben, 

Durch Den Ddem feines Zornhatiches. 

17. Mir reicht er aus Der Höhe feine Hand, er: 

greift und ziehet mich aus braufenden Fluthen. 

18. Crrettet mich von Feindes Gewalt, von Wi: 

Derfacbern, mir zu mächtig. 

19. Sie überfielen mich in unglücsfchiwangern 
Tagen, aber Gott ward meine Zuverficht; 

20. Der führt mich aus in weiten Naum, ertet- 

tet mich, Denn er Dat Luft an mir, 

21. Gott thut mir wohl nach nteiner Frömmig- 

feit, belohnt meiner Hände Reinigkeit. 

22, Denn ich belte Die Wege Des Herrn, bin 

nicht 11100108 wider meinen Gott; 

23. Seine Nechte babe ich ftets vor Augen, und 

weiche von feinen Lehren nie. 

24, Mein Herz iff ungetheilt mit ihm, ich 6 

mich vor Nebertretung. 
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- 25. Datum vergilt Der Herr nach meiner Unſchuld 

mir, nach meiner Neinigkeit vor feinen Mugen. 

26. Du bift dem Gütigen allgütig, dem Trenge: 

finnten treugefinnt. 

27. Berfährft mit Heinen rein, bift Tackevouen 

unverſöhnlich; 

28, Unterdrückten Leuten ſtehſt Du bei und fem 

keſt deinen Zornblick auf Stolze nieder. 

29. Du biſt mein Licht, o Ewiger! der Herr 

macht Finſterniß mir zum Licht; 

30. Mit Dir durchbreche ich Kriegsſchaar, mit 

meinem Gotte feße ich über Neihen. 

31. Er — Gott — fein Weg ift wandellos! Des 

Heren Berbeifinng rein Durchläutert; allen, Die ihm 

trauen, ift er ein Schild; 

32. Denn wer ift aufer dem Herrn ein Gott? 

Wer ohne unfern Gott ein Hort? 

33. Der Gott, der Siegeshelm mir ift, all’ mei: 

nen Wandel in Harmonie auflöf’tz 

34. Bold meinen Fup Dem Hirſche gleich beflü— 

gelt, bald mich auf meinen Höhen ficher ftellt; 

35. Er übt zum Rampfe meine Hand, lehrt nei: 
nen Arm Den ehernen Bogen biegen; 

36. 69006 zum Schilde mir Dein Heil, felbft Dei: 
ne Züchtigung machte mich groß; 

37. Weiterft meine Tritte unter mir, daß mein 
Gelenf nicht Eraftlos werde. 

38, Nun fee ich meinen Feinden nach, und totte 
fie aus, und laſſe nicht ab, bis ich fie aufgerieben; 



298 Haphteroth. 

39. Vertilge — haue nieder — ſie kommen nicht 

auf, fie ſtürzen Din zu meinen Füßen. 

10. Sp baft Du mich zum Kampfe gerüftet; fo 

beugft Du meine Widerfacher unter mir. 

ATL. Sp wendeft Du mir Des Feindes Nacken zu, 

meiner Hafler Macken, ich bandige fie. 

N2. Sie wenden ficb, da Niemand Hilft, zu Gott 

empor, Der hört fie nicht. 

AB. Darum zerftoß ich fie zu Erdenftaub, zertret’, 

zermalme fie, wie Gaſſenkoth. 

AA. Du fehütseft mich vor meines Bolfes Meute: 

rei, bewahreft mich auf, zum Haupt entfernter Reiche, 

mir unbekanntes Volk Dienet mir. 

AS. Der Barbaren Söhne fehmeicheln mir, find 

auf’s Gericht mir unterthan. 

AG. Die Söhne der Barbaren verfehmachten, zit: 

 . aus ihren Feten hervorיא

7. Ewig lebt Der Herr! Preis meinem Horte! 

- 7 Dem Gotte meines Heils! 

AS. Dem Gotte, Der mir Rache giebt, und givin: 

get Völker unter mir; 

49. Der mich aus meinen Feinden bervorreißt, 

mich vor Empörern fichert, von jenem lingerechtig: 

Feit nachhängenden mich rettet; 

50. Darum danke ich dir, Civiger, unter Den 

Bolfern, und rühre Dir mein Saitenfpiel: 

51. Dir, Der feines Königs Nettungsthuem: ift, 

Der wohl thut feinem Gefolbten David und feinem 

Saamen ewiglich. 
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Vorerinnerung. 

Dieſe Haphteroth fängt in der Mitte einer Beſchreibung des feind— 
lichen Zuges nach Jeruſalem an. Die Beſchreibung endigt ſich mit 
dem zehnten Capitel (mit dem dritten Verſe der Haphterah) mit dem 
eilften Capitel fängt die Schilderung des großen Retters an. Dieſes 

zu wiſſen iſt zur Verſtändlichkeit des Ganzen nothwendig. 

1. Heute noch erreicht er Nob, bleibet ſtehen, 

ſchwenket ſeine Hand gegen Zions Berg, Serufe: 

lems 1 

2. Aber der Herr, Der Ewige 3000000! + 

nieder Den blüthevollen At mit Macht, die Bäume 

hohen Wuchfes werden Be: Die erpabenen er: 

niedrigt: 

3. Des Waldes Gebüfche wirft das Eifen nieder, 

Der Libanon erliegt dem Mächtigen. 

A, Ein Reis entfprieft aus Jiſchai's Stamm, ein 

Schößling blühet aus feiner Wurzel empor; 

5. Ant ihm ruhet Gottes Geift, Geift Der Weis: 

beit und Einficht, Geift des Nathes und der Tay: 

ferfeit, Der Gotteskenntniß und Der Gottesfurcht. 

6. Ja! Gottesfurcht athmet aus ihm, nicht nach 

Augenſchein wird er Urtheile fällen, entfchbeiden nicht, 

was fein Ohr zuerft vernimmt; 

7. Nach Gerechtigkeit richtet er Den Armen, ver: 

tritt nach Recht Die Unterdrückten, fein Königswort 
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ſchreckt die Erde, ſeiner Lippen Hauch vernichtet 

den Böſewicht. 

8. Er gürtet ſich mit Gerechtigkeit, er waffnet 

ſich mit Treue. 

9. Dann weidet Der Wolf mit dem Lamme, Der 

Leopard lagert beim Bocflein fich, Kalb und Löwe 

und feifter Stier in einer Heerde, ein junger Rnabe 

leitet fie. 

10. Mit einander weiden Kuh und Bärin, umge— 

ben von zarten Zungen, Dem Stiere gleich nährt von 

Stroh der Löwe fich. 

11. An Der Matter Schlupfloch fpielt Der Sang: 

ling, Der kaum Entwöhnte wird auf Baftlisfenhöhle 

Das Händchen heben; 

12. Sie verlegen nicht, verderben nicht auf mei: 

nem heiligen Berge; denn Crfenntnig Gottes ſtrömt 

über Die ganze Erde, wie Fluthen über Meerestie: 

fen jtromen. 

13. Zu Dicfer Wurzel Jiſchai's — in jenen Tagen 

zum Panier Der Völker aufgefchoffen — wenden fich 

Die Nationen alle, und ruben unter ibm ebrenvoll. 

1. In jenen Tagen erwirbt fib Gottes Hand 

zum zweiten Mal feines 9301665 left, jenen Meber- 

reft aus Aſſur nd Mizrajim, aus Pathros, Kufch 

und Clam, Schinar, 690011000 und Des Meeres 

Inſeln. 

15. Er (Gott) erhebt ein Heerzeichen den Na— 

tionen, ſammelt Jiſrael's Verſtoßene, vereinigt Ju— 

da's Zerſtreute, ans allen Erd: Enden. 
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16. Verſchwunden ift Ephraim's Eiferfucht, Zu: 

da's feindlich Gefinnte dahin; nicht mehr neiDet 

Ephraim Jude, nicht mehr feindet Juda Ephraim 

an. 

17. Raſch überflügeln fie weftwärts Die Phili— 

fter, überfchwärmen Die Kinder Des Morgenlandes, 

Edom und Moab find ihrer Hande Beute, Die Kin: 

Der Amon ihnen Dienjtbar. 

18. Der Ewige trocknet Die Seezunge Mizrajim's 

aus, ſchwenket im braufenden Sturm Die Hand über 

Den mächtigen Strom; in fieben Bächen nun getheilt 

— wird er Durchwatet trocken Fußes, 

19. Wird zum gebahnten Weg für Den Meberreft 

feines Volkes, jenen Weberreft aus Aſſur; gebahnt, 

wie vor Zifrael ehemals fchon, als aus Mizrajim es 

309. 

20. Singen wirft Du jenes Tages: Ewiger! ich 

Iobpreife Dich, obgleich לוו gezürnt, Dein Zorn wendet 

fich — ich וו +4 

21. Allmächtiger! Du bift mein Heil! getroften 

Meuthes bin ich, furchtlos ganz Mein Sieg, mein 

Saitenfpiel ift Zah, der Ewige! Er war Errettung 

mir, 

22. Schöpfet, ſchöpfet froblockend, 895 6 

4064/68 Quellen! : 

23. Und finget ferner an Diefem Tage; dankt Dent 

Ewigen! VBerkündigt feinen Namen! macht קוו 
Fern feine Thaten fund! Lafjet feines Namens Größe 

laut ertönen, | 
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2n. Lobſinget Dem Ewigen, deſſen Wirken hoch 

erhaben iſt; verkündet fei’s Der ganzen Erde! 

25. Frohlocke, jauchze, Bewohnerin Zions! ver: 

berrlicht zeigt fich in Dir Der Heilige Sifrael’s. 
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 כנו סעפסו ,ךופסס ונס לקפמכ נעפס לקפפ ,יכררמו רתסא בתכתו (טכ)
 כומפכ סנופפרס יכדרמ תרג5 ידי לע סיס 5 סיכופ סויקמ תיטנסש סמ רמו)כ , ונתכ

 סולמס נפרפי ורמטע ף0, ע":6כס רמ6ש סמ סרי יכ | , 0060 סיכנלס תפ יכדרמ נוקכיו

 כונעכ רתס סע תינע 3ותכל יכדכמ ךרלוסו , ךכ כת סוזסנ , סינס ספ תוס

 קוחנ סיניעומס סימעטכ לכ רמונכ , סייק) ףקות ככ ph ונתכו , כ"ע "סכלמ ספויס

 , תינטס תוס סיכופס Puh 5 וכתכס ונייסד , תיזנכט5 סגרותמדכו , וסס סויקש
 En יכדרמ תרגסנמ רתוי 819379 13 DYEYIEND ןלתי ,סתע יג סנש 3תכס סיס

 סגו



 בלת ט רתפא םונרת
mean word Riןפזילע רופה םש"לע ז םכירופ  

y2 2 אָסיַפ בוש [ A5  , 
nag ae Ehתֶרָגאַה ירברזילכזלע 5  AN 

nmeןּומְמְרפיִד כ 2  a —— Niעוגה  
 כ מיס ₪ tern ולא אנ יִמנְתְפּו אָיסנ מו
 לבל תעמתשַאל אָרָה

Dry Dramen aהעל |  
nun)ווח המ ןיעהי  Mnלַע םיולנה "לב  N”) Dm 

 ינשיתַא םישע nn רובעי Toner עקל
 ma דיִבעתַאָר 72°?

Diet) םֶכְתְבּכ הֶלֵאָה ben רָתְסֶאְו יִכָרְרַמִל A. 
 אָנְקְרּופ ןּועְרָט  —— Mesםכימיהו (זכ :תנשו

a et וליבקו ומייק 02 :ןוהְל 
 ןוהיולע | אמי ןיִאָדּה

 ןוהיולע ןיפסותמר יֵאָריד לָּכ יולעו ןוהינב יולעו  Jay 87ןוהי יד אָמיִק
 ּתְבַמּב אְָלְנמ תי ירקמל ןיִלֶאָה אימי ןיִרּת תָי ןירבע  menוארבע

 ירתּו רסע רַחּב ןֹוהָתְׁשנכ תיִבְּב  por Erאַׁשָמַחְבּו סע עבראורסע
HUNTER EN ESEL םּופּכ איורקב איכלפר אָתְיִחַלְו אָיַחיִצַפ וגְּברַסַע 

 ובייחתא

 הלאה הק לק

 י'שר

 תורוד קעד) | וכתכנ ךכיו ס360 סימיס וענקנ - תאוה תרגאה ירבד לכ לע
 ch מ .םהילא עינה המו | : סוקסעש טס סיסעעס יפוע . ואר הסו :סינס

Eimenhססיל6 עינס סמו םדקס ילככ םמתסנס  hasגרסו ססיניב דקרו ןטס  Eh 

 (sh זמ נב תו ותופ ונתס וינק עיגס סמו יכדרמב 3 קתנס ןמס סמכ סמ יתפו

 םיולגה (זכ) :ןמסל סנעיוס רתספ סתר סמו סותתסי לו ערכי נפ יכדר
 בתככ סנותכ סענמה ספק  ז םבתנכ : סירסיתמס סיכג : םתילע

 תירוזק
— 000 9 0900999000 999.90000900999009009 9200909999 

 רוא ב ּי

 sub תרזנמ , תרגאה .ימכפ סגלותמ וס ןכו (ייתי ןכ6 ברסו נ'ננכס יכנדמ)
 mm)‚ עכײמ) Ara ןירוקס סמכ | (ע'36רס) סילמכ תרנתת Doom סנכפמ רינקצ

 (פפיערב) "נכ ןירוקס סמ !ע נו ,ספ  סינתכנס ססעמס יפכפ לע  ןפכ סנווכסו
 ,םכתבכ . סינgותסו סירנס , םיולנה לכ (זכ) . סוס רפסס לכנ סירפס סיפרקנ סס יכ
 םיטיהו (חכ) . תופקופ) ו'פו סיזרפל ל'יכ סנפוכו ,'ונו סתפפו IRRE סתנסנס לע סעעס

 סנס



 םונרת

 בָתּכ רג יֵד תו דֵבֲעֶמְל
 םּורָא 69( : aaa יֵבָרְרמ

enאָתָרְמַה רַּב  D7 
 ! onקיעמ גנַאד <

 ןאְרוהי לע ביִשָחְויִאְדּוהְ
 תצָסִּפ עַבְצ ןוהזודביהל ₪

 תצבדע היה והיא
meinsןוהיִרְבוהְלּו  : 

 DR FON תַלָע דָכְו 69(
 תבל m רַמָא אָּכְלַמ
 תשיִּכ mar .בוזרי

sen?רַבָעַמִל  mb 
 my לע  ןיִאְרּוהיִלְ
 oa an ma ןּובְלצ ו
 3 Pı2 כ : אפיק לע

 ורק

sen 
 -.רפסה םע רמא

 ןכ לע )2(
 לע

 (רב) ..אתרמה ןב ןמה יכ
 : ו ןגתתכנ ךנפס ל5 רהסֿפ

Inhוסרכ סערס ותכסקמ כוסתס סירפס בותכ) סולו ויפכ ךנמה : 

 D רתפא 86

omas omaןמה יִּכ 09  
 a ררצ יִגְנָאְה אָתְדְמַהְְּ
 םיִרוהְיַהייל en םידוהיַה
 לנגה אה רופ Dam םֶדָּבַאְל

Dimםֶרְּבַאְלּו  : ₪ aan 
 רֶפַפַהייע as Pen נפל
 eig הָעְרַה וּתְבַשַחמ בושי
 ושאר"ילע םידּוהיהילע בשח

  omותא  armyץעה"לע :
 הָלֶאַה םימָיל יאר ןצלע כ

 םיריפ

 י'שר

 :יסס תומכ תוס סלנמס קיס .יכדרמ
 .האבבו (הכ) :סדננו ספוסל

--33-0 0% 0% 096954565 6%5% 65699009 LOG FIHIGIHC HIHI O00 — 

 רוא ב

 תbs יו יכ סו וקם וס ןיד סעעס ,'וגו ןמה
 וגכתנ וכ כפ6 (oe תודוס) סנש )ככ סתול וככויו

 וכססתנ ךלמס (mo סכנמכ )5 סתיכ רונעכו , האובבו (הכ) .(ע'נפרס) תוכינע
 סילפס נותכל סולו ויפכ ךנמס רע8 )' "ער (ner ,רפסה םע רמא .סירנדס
 {Mon רול ןפסטס!טעב עררומוו) ככ ופוגכת סיסיו ,ע'נפרס תעד וס ןכו ,:גיפיס
 סויק סעפ ךנמס כמ ,ג'ננרכה תעדכ וס סכנס סגמפ |. (ןטבטירטענרעדמ ְךיל
 ססכ נותכנ סלקנ רככמ סמ (Sen רשפ6 יס יס נע ah רמונכ ,ןו:6רס רפסס
 ,רפפס סוכ נקכנכ ךרל לע ihn‚ לע סערס ותכססמ כושי זז )ככ , ךומס

 'כ דינוכ ינסס 'ונו ןמס יכ תמלקסמ m„ וארק ןכ לע )12( . b'נכ סגנותמ וכ ןכו
 ומייסד ןכ לע onen סללותסו ,'וגו סנפס סימי) ופרק ןכ לע סנוסלרכ , פודלות
 (wa עכי60 סעכ סכס תתגססע ופכ Ach סמו ,תפוס תרגֿפכ ינכלמ עדונס )כ לע

 "גנו ולנקו ומיק סו ככ לע ףוסכ סכ) סםטנפ סנסמ ססינפ עיגס כסלו ,תפוס סרננ
 ירכדפ

EEEיב (דכ)  

 ,סערו DEI סמכ DD סעוסתס



 אלת ₪. תפס ₪ םוגרת

 תרּוניִדְמ"לֶבְּב רֶׁשֲא םידוהוה 72 יד ןצְדהְי .לָּכ
 םביבורקה .שורושחא ףלמה = — שורושחא אָבְלַמְיִבְיִּ

rin ap 0mםיקוחרה]  + ( Dip)ָהיִלְע = 
nt) 72% —תֶא םישע  omהעֶּבְרַא  

SIRs |ׁשֶרהְל רשע — — ש  nisתֶאְו  an 
 ———— ֹוכ רשע Wan Sms לָכב הב רשע

 הנירְׁשֲא םימַכ כ may ימי Tele ו אמש
 יביאמ nha ןיאצְדוהְי ןוהב ּוחְנ יד

soya mas] anםבָהיְביאְמ ם ךוהיה 5372  
 םבָהְל Sam רֶׁשֲא שחה ae ןוהל Tara יד

2 Das הָחְמְשְל Yan 2 יל Hana Nm 
 םבוי ןוהָתַי רֵּבֲעַמְל אָבַט
 התשמ ימי םהֹוא תֹוׂשֲעַל בֹומ ארלו אודו אית

many way mmשיא תֹונמ חלש הָהְמַׂשְו  
 קביִניִבָאל Mana והערל gn ee . ןְנּתמ אָתָכְדִצד אָהעַמּו

anyןוהלומ  namרשא תא םידוהָיה לָּבִקְו 0( - 
wmaאש יד זרי  omgבֹתָכירְׁשַא תֶאְו תושעל  

 יכדרמ רבעמל
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 רוא ב

 353 ססס סימינ 0956 לינכ סז סיסש רטפסו ,כ'ע 'תוכמ וסער) שיש ככ חנסיפ ספמטס
 ד" סוי ob ,םישוע תויהל (אכ) |. סינוינ6) תוכתפו ססיעכ) (Dun mie כוס סוי
 לולנ רגסומ למשמב קיספספ ןויכ Abb  ,כותכס רועש וס ןכ ,סחמקו סתסמ יפי ו"טו
 סתופ תופעל תולמ דוע ףיסוס ,קוד סיפיס 06 סעפ (nf ,'ונו ותנ רח סיפיכ
 5) כמו וכיפ סטס ינפ) נס לעפספ עולי ,םידוהיה לבקו (גכ) . ךסמסס 1303
 (on סתולפס סוי סנוטלכס סנסנ סמלעמ ,תושעל ולחה רשא תא .  רפסמס ו ןימס
 בוקס סיסס ,יכדכמ סדינק כתכ Ach ת6 סתע סג סוס ככלכ תויסלו , תעשו סתסמ
 (pie 3תכ יכדרמו ,סספפו סתקמ סוי תוסע ונתס ססש' כמ ג'כלכסו .ססיניעכ

Dunn Dimס)כ ולסס ססמ |, ךרלס סזנ םרפ) ןוכנ רתויו ,כ'ע 'סינויכפ)  andסוי  
 עוזפ 336 ,סעות תופקופס סיכעס לכל "טס סוי ןקת יכדכפו ,סתמוגמ סויכ ל"י

 ס6רכ



NDS 860םוגרת מ  

miקלמער רצה לטק השעו וב רשע העּברַאּב  
san / ; : i — ——— 

 : u vn םבוי ותא
 רַבְעַמּו 2 רשע עַכְרַאְּב

 אורה אימי ןָשושְב"ירָשֶא  םייִדוהְיַהְו ₪
 ןשושב יִר an וב רשע קרשולשב a להק —*

WENN wsהת זרי זרָאָציִשְל  jaaל 8 34  

WEISקלמעד יונ בו וב רשע  ronaרשע  
 ma רשע —— יב ןתא השעו וב רשע השמחב

 הב רשע NEE יהו ; קדתמשו  קרתָשִמ םבוו
Hasריב  N'ne'o Di ya)יה 19 )8°(  ar,פה ם  Nב זורפה םיָדּוהְיה ןכידלע \  Ste nm 

 ןיבתיד אָיַחיִצַפ ןיִאָדּוהְי םיש ע תוז Au ירעב .םיבשיה
pay איחצפ יחק> שדחל רשע הָעָּבְרַא Di MS 

 חריל רשע yawW בוי , *
 תויקשמו Nam ר SS בוט a ] התשמו תחמש 0 דא

TEN nn אממ : : העל שיא nun כ nn 
 בֵתָבּוס):היַרְבֲחְל 2237717 םירְבְדַהדתֶא יכדרמ בתיו )5(

N’DIND זרי — 
 Tre neh יו — םידפס חלשיו הָלֲאָה

 םירוהיה ו"יו ריתי :ר'ויריתי
A י'שר 

 ספמתב סמומ ןיפקופו רע סעברלכ סעומ ירעב סיכסוי סניקס יםורפה (טי)
 : וניסוכר = ודמלו וסכד ךכ 073 עסוסי תומימ סיסיס ךירכ סו ףקיכו ןסופכ רפע
 בותביו .(כ)- :פְרי סתוקנ .ED ךכיסנ עמסמ רמסמ ומכ רכד 85 - חולשמו

 יכררמ
202002 22 7777207775725 577777777 07 2022202777272 

 רואב

 פוס ןלו = , רנסומ כעמכ כ' וגילו ,'ונו ססילנוקכ ונרס Boa ססס 5ררנ 3נ0 רמו

 mb ,ןכ לע (םי) .סס סינעפ תומס סנכ סזעו גוכסו תונו , דומעו . סגלותפ
 םילוסיס סתע ןכ )ע כפע ססמתנ ob יכ m ל ןפוז3 רפ6 סידוסיסק יפכ נתוככ

 סמומ תופקומס סיכע (on 338 = ,כוט סוי רשע סענרפ סוי תל סיפוט סדננ סיורפס
 תפקומ ןכ סג סתיסס ןסופכ ססעמס ככול כופ סוי רסע סקפת סוי ופעיש ךכ רתל ןקפוס
 neh כ'ג קת, וו ג'ננכס במו ,סימרכסלועסמכ !קסמ לע ספ ,חולשמו .סעוק

 סקמ תקס



 לת ט רתפא

wand Dammםכג  
Diרֶׂשע זרַעָּבְרַא  wm? 

m 6שלש ןָשּושב  
 חלש אֶל הָזְּבַבּו שיא ת
 םיִדּוהְיַה רַאׁשּו יט —

hyלמה תֹניִדְמּב  Era» 
Sayםֶהיִבְיִאַמ חונו םֶׁשְפנילע  

pen mia mm 
eos yonאל נבו  

 (ran = :םריתֶא ּוחְלש
 רֶדֶא שָדְחל רשע קרשולש

DIN 

 יאָתַמֲא תוגְלַפ אָהָדיִרַא

by הוה אָהָריִרַא 

Pmam ןיִמַא rona 
 תרּוגְלַפ אצָּתָשַמְרּפ ןמ

mm אָּתְשִמְרְפ אָתַמַא 
nm ןיִמַא תַלְתָּב ביִלָצ 

  pmתוגלפ יסיִרַא .ןמ
 אַמַתָא   DIS OOהָיָה

  byקדוהו ןימָא תַלְתַּב
 תּוגלּפ יִדיִרַא ומ קיִחָר
 הָיָה יֵביִרֲא י אָחְמַא

mm vos תלתב ביִלְצ 
ie Nom Hm 
ma אָתּו יאָהְמַא 

 תַלְתָּב ביִלְצ  DONקדוהו
 חונו זרוגלפ ןמה 5. קיִחַר רוי ריתי

 תלת הישיר לע קיִחָרהָוַהַו pas תַלְתַּב ביִלְצ הָיָה ןָמָה : אָחְמַא
 ורָאְתְשַאר 92 ןיעבש םע תקרע שרזו אָפֹוע MID לוכיי אלה ןיִנּב ןִמַא
 אָפיְִּ ליִטקְתא ארפס יִשָמְשי ןיִסְנרַפְתַמּו איערפ לע ןיִרְרָה ּוֲתַדְזַמָהְל
 977 ששב ּלְטְקתֶאָד ןיִרְבוג הֶאמ שמח םבע ּותימ NNDM הָאָמּ
 ףוא ןשושב 13 ןיאָרּוהי ושָנְּכַתֶאְו (Ce : תאכלמ יקקשא לע ןנמחמ
 תיבדמ ןירבוג הָאְמ תַלַּת ןשושב לטו רָרֲא חַריל רסע עַּבְרַא אָמּויְּב
 יָד = ןיִאְרּוהי ראשו ₪ Ship תרָי ּוטיִׁשֹוא אָל הָאָרעַבּ קָלָמעַר
 יִלַעַּבִמ mm ּוחַּבָשַאְו nel] תי pi ושְנְּכִתֶא אָבְלַמְר יֵבְלַּב
 קַלֶמִע  זריִבְרַמ Eos אָשַמַחְו ןיעבש ןיהיאנסב ap ןֹוהיִבְבְ
 MT רדא חריל ירסע non Da 0 |: ןוהירי תי וטישוא אָל הָאְדעֶבּו

 למק
RN NH 2909000999049 96 9 0 —ו  

 רואב

 ,סעפ סיסמת סוכנ ותויסכ ןנכ) סוקפ ספ יכ ססיכפ ןיכספ ןעס !ע רפונכ ,סעידיס
 ., םירוהיה ראשו (וט) .ססמ erh דוע ורפטנ ספ ,סירפסנס סיניופס דיחפס) סעעסו
 , סיכותכס ךסמס וס ןכ רעע סענרֿפ dus ma סעתלמ) 73( רפע ade סויכ ונסקנ

 רמו



 םונרת מ רתסא 8

obבוט  nn jaריפש  anףא ׁשֶר  
 ששב יד psp ר תושעל ןְשּוׁשְּב רשא םידוהיל

 או הו אָבמ אמי דֵבֲעמְל
MIDםויה  ns)תרשע  a2אָמֹי לע דע 87 זח 72 . 

  Ruולתי  ya)רי,  ERאָסיִ  ANיִתרשע 3
  joyאפיק לע ןופקרוי :
0 3 nam ןכ ;רושעהל Ten 

EMךשושְּב  MNלע ןיִא תררשע  meריִפש  
 no ףוא :  ₪ Sm Ban ולת ןמֶהחונְב

 ןששכ תריִאָר יֵאָרּוהיִל :le„ ו
Tin 12907977 02 יֵּתְרַסע הו ןיִד אָמּוי תריזג  ap"אָביִלְצ לע  : 

(m)ןשושּב 837 תר תַביִהְיְהִאְו 2 תאָדְבעֶהֲאְל —* רַמֲאַו  
I 577 3 op, An4 ּוביִלְצ  Imןוההבילצ רודס  oT 

 ןימא ןישָמַח man ar ןמזר SD לע ןֹוהּובֲא en םבע
Pos momעּברַאְו אֲעָרֲאּב ץיעְנ זו  Osאָנלַפו  Puma 
KANTEןיִמַא הלהב ביִלַצ הָוה אָתְדנְׁשְרַפּו אֲעָרַא ןמ  matקיִחְר  

 קיִחָר ma Mn nona 203 ma ןופלד : אָהְמַא MDB ןופלד ןַמ
 ןֶמ קיִהָר הָוֲהוְןיִמַא nbna 25% MT אָהְּפְסַא :אָהְמַא NUDENNBON מ

SION be smsה אָהְרּפ  mןיִמַא הלהב בילצ  jo pm mm 
 IS קיִחְר mm ןימא nona ביִלְצ הָיָה —* אָהְמַא תרּוגלַפ אילדַא

 אתדירא
 י'שר

 :ךנעס קח רוע + תד ןתנתו (די) :ונלסנס gab „An ולתי ןמה ינב
 סיזרפס

--9%536566046% 0 39-9%%>6%%%%99%9%9>%5%5%%%%955>%%%%95+- 

 ווא ב
 :סירנדס ןכותמ ספרי ,רהמ םנ ןתני (גי) (? פהפסג ספד 7p פוד טסעטניוו ein ? עדרפא
 , סידוסיס דנכ ודי ת6 סור) םי וזיעס (A תוכנמס כםומ סע רק סענע סריכס ריענש
 , סידוסי (m ס)כ סיעדונו ,ויעדויפו ויכוכקו ןמס תחפקפפ ויס וגרספ סיענ6ס ןתוֿפו

achותוני 8  Birופקניע דע ופוקשי  nemססיתפ , phלופ5) רתס6 סכיכ5 סתיס  
 םיכדמ ןי)יפוכ ןוס)כ ןירכוג תוֿפמ םמת ימכפס סנרתמס Inh ןכו , ןלכ תתימ ךנמס ₪
 לומע) רעלמ ןסוס יסנלכ min 6% סנ ,קלפע םינדמ ןירכונ סמ nie ןנסנו , קלמע
 .רור) סכינע סימקס דנג 7235 des לע דומעו ונסקנ תונידמס רפפצ ל35 ,סקפנ לע
 Has ,ץעה לע ולהי .('ת'8) ליע) רפונמכו ,סויס רדסו נכנמכל ,םויה תרב

 סעידיס



 טכת מ רתסא םונרת

 יתלש ?N הז 3 ב וגרה םודוהיה .הִי וטישוא אָל הָאָרעבו

 6 ee אמויּב J ןֹוהיִדְ
(Alcs? 7*2  

 —* ws םינהֲהַה רפסמ — םֶרָק אָּתנריִּב
 לה רמו ) (בי) יהו , ינפל no" אָכְלַמ רַמָאְו )2(

 ו : אָתְנריִב ןשּושב אל
 2 יב הפ ה -

TER םבילוהיה ' גרה הל בה Feen 

 may תַאְו שיא .תואמ שמח ה קלע תרמה
myיונּב  | er . 

 ּךלמה תוניִדִמ רַאׁשּב —— תובלמ .יבליפ רֶאָשַמְּב
 “IM Bar "המ ושע המ ךָתְלֲאְׁש | קדמו ודבע המ

/ Papa הַמּו ףְל Amnm שעתו רוע ְךֵתָׁשְקּביהמו ףל עה = יש ל: 
en NEEN NEN nes) תוָכְלַמ "ON! 

pen אָתְריִּב ןשושב אָקְּבלַמ 
  Yonןיִרְבּוג האמ שמח ורמנו יִאָרּוהי  nnןָמָתְד | יִונָב יתרשע

arm ךיִתְליִאְׁש שו ּודְבֲע המ אְנְלַמְר min ws 
 :ריִבעְתְתְובּות ְּךיִתעְּב המו ךיל ( aתרמו  EOSתכלמ לע ןיִא

 ריפש
 י'שר

 ןלטכל .רסנס רכע ירפל םוכוסת סס3 ונסו ןייכככ סינקוכינס ןתופ וקסעי נפ גד :
 תרשע תאו (גי) : ןוממכ סרכ ןיט םורוסז ןסי נס .םרי תא והלש אל הובבו

 ינב
— EI > 00640 600-0069 II OHG 5 04% 6% 90 9053065 0 0666-- 

 רק ב

  „machםהי תא וחלש אל הזבבו (י) = . ונסקנט  סוקמ 353 ,ססיבופ לכ3 סעטו ,
 כותכ סיספ ןפכפ ןכתי  Ihתונידמס ירפו סינפרדסתקס  DENכותכל יכדרפ סוכ ןכ זונכ

  65סידוסוס  hisסניפט סייקנ סיענפ סג וגכספ ודעתי נס ידכ „9303 די תולסכ
 זוכ קר ססיכיולמ  Jah ‚Dumm Dampיכ סתנווכ ןיפס 1933 ספרי סתע  ohדומע)

 לע . „Depסג  nn 83ספרוספ ף6 ססיכרולמ סיפנו ףס ונרסש ( doןכ תופע) ,
 וניו ,דנלו וגרס- סעט סזס ורפ5 ספנקו  „namהמ (בי) . 3ופכס ועתס ) ןכ סיס פילו

 ךסטקכ סמו ,ךכ ןתניט דוע ךת)6ט סמ ,סעטס ירנת ןמ דס תעד) ,'וגו ךהלאש
 ת'לכ ומוגכתכ כ'מ סיסיו ,םעתס לוע ( Enעפטטמטטעג ריד ספה ךָמכ טור טסעמ|רעפ

 עררעוו



 ,Rn : מ רתפא 6

 רבוהו pa ןיִמְלוג ‚2 ם=ָהיֵאְנְׁשְב רשע תליטקו אפס תל כנר כז עי ספ m TS mM = בנתיזתמ
Mn Tan wa ₪ןהיִאְנפְב רב +ִסשפנ  

 : ud 6 3 ןיָאְרּוהְי ולטק אָּתנְריְּב | ןששכו ₪ : nme תרואְמ שמת TER םיִרּוהָיַח
 זרַאמ ,von Tal RN ; שיט ,

NINEכג 1 תא  abןיליפר  
 an :קלסע Pe נא ןופלד
 ו: =: ו : ה\ : ב ןופלד ריו NEE | = : א תפסא

 Im m :אָחֿפסאצ m 1 , אפ
 mn pas תו אָהְרּפ | תאו אתרופ
 IM ₪ : NIDTINS | תֶאְו אילַרֲא

reיפיִרֶא תו אָּתְׁשַמרַפ  AN : : 
 : אתת זו יִרירַא | תאו ₪ :אָהְדיִרַא
 er יונב יִפישע ₪ | תֶאְו אתְשִמְרפ

SAEN Da. | NS DIRעֶמ  a 
 7 ו . | תאו TIS ודלטק 97

 הארעבו
Isa"תֶרָשַע | :  

= 
en 22םירוהיה ררצ ~=תרמהירב  

 ףרה ףיסב : אריעז ן"ייז : יתבר ו"יו : אריעז "יש : אריעז ו"ית : ףרה שארב

 י'שר

 סילפוריו סרוסי Ip סנטס ונתכס סרסע 6 סלוע רדסב יפיפר - ןמה ינב תרשע (י)
 סדוסי לע סנעס וגתכ ותוכנמ תלתתכ קורוטס6 תוכלמכו לרוע רפסב בופכס <
 Dh תמכנ וכיחת:ס םרוכ m סלונס ןמ סילועס לעכל סנטסס וכ סמו סילפוריו
 ןמס תו םורופתפ im םכוכ תמסכו סולידמסו סיתוכס ססילע וניםנסו תינס

267 
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 רוא ב

 יכ ‚09 ססיפנוסנ תופעל סלי 56% סיס ,נכ יסגל3 סתול סילעסמ סנס רספץו
 סנרותפדכו ךקמסס סעמ on ‚map ירחפ ססיניב סרקפ סיפוע סירפס ןיסש לספ6 ןכ ינוכ

mach 



 הכת BD רתפא םונרת

 — השחלה 3 : םםיִמעַהלְכילע Dome לֿפָנ לכ לע ןותרקפ לפ)
 ישעו תוחפהו םיִנּפְרּרְׁשַחַאָהְו אָּתָדיִבֲע יִדְבַעְו —8*

 םיאשנמ ךלטל רשא הכאלמַה .ןוהיולע ןנפס כלל ד
 op“ לפנייכ .םיִדּוהְיַהְתֶא — — ——
 ua 08 םָהיֵלֲע יֵכְּדְרַמ In םּופרְטיִּפַא םורַא )
 ועמשו 7287 זריָבּב ST אָּכְלַמ תיִבְּיְִרְרַמ 270
 ׁשיִאָהיּכ תוְניִרמַהילֶכְּב ךלוה En “52 {pa ּהֲעְּבטַמּו
 (II : לוד ךלוה יֵכְּדְרָמ אָּבַא תריִּב בר יִבְדְרַמ
 Saas םבידוהיה : םַרְבַרְהמּו :<MN) N למל

m9 * לָבְּב ןיָאְרּוהְי ּוחָמּ  
 תכמ 2 ילעב

 י'שר

 :ךלמס יכרל תוטע) סינומפ vos omb :הכאלמה ישועו (ג) ₪
 תרטמ

--%%%%95%%%%6%5%500%%500666%%%55006%00466 ?>>> 0 9- 

 רואב

 וס; ern נע סלועס m לכ  ןגרס ססו סלנ) םיפ סק נ5 סעטס תויס ןנטה סתנק
 ל  ,סססנ לע דומעל\ )סכס) ספ יכ pm סס) סיס 85 תמפ3 נפ , ססיכיופמ
 כר ןמו םיפ דמע (fh 97« סיפקס ןמט רפפמס סעמו ,סתוֿפ 055 ספ יכ ליפקסל
 ססנ סיס 63 סוקמ Jan ,ס3 סוח)) ומיכסס סתפנפמס ף6 יכ ,סטחנענ !פנ ספ יכ
 ססינפב למעט .hd ehr (5'כ עסוסי) ביתכ ןכו , םסילע סידוסיס דחפ לפנ יכ פור לוע

Jon(ג) . סלע ופת)5 עודיס ןמע , ססיניופ  winסתופ , הכאלסה  wor 
 יכדרמ לודג יכ (ד) . סגכוהפ וס ןכו ,(י'סכ) no יכר5 תוטע) סינוממ

 סינוכקס לע  ולחפ לפנפ ועכס ותכס רועס 336 לופכ סעטס Ih >, "וז
 תונילפס לככ ךלוס uns יכ סיקוקכס לע סג לפכ ןכ , ךלמס תיכנ ותלודנ ופרס יפל
 !עופס סע , לודגו *יכ תנע תופכוסמ תת סוס עודיו ,לולגו ךוס יכדרמ םיפסש

 כותכ סיס ןכ וליק יכ ספרג וגילו ,(ע'נפרס) רפומס סעכ וס סנסו לקס ןלנע
 , םירוהיה וכו (m) .סדוקס ספכ hama Shin וס 36 ,רוסחו ךונס ועכ war ךופס
 (oasis) תוכית m * קולגס oh יכ ,קול סתימס nam mh ספכס סעטמס יפג
 (and סיית וקנס 830 ל'כ  ,ןדכ6ו נרס ,בכת תכמ סוכסם רלכ) ףיסוס ןכ) ,'ננ
 ‚<< סליכ סיסומ | סנישו סתופ Dem ויס פטילמס ירסש יפ) יכ ,סיחכטעספ

 רספסו



 םונרת

San sam Nine 
NYIST אָמעַמ IIND) 
on Dans pmnD 
 ןוהיולָע יִאְדּוהיִד-אָרְחַּ :
pay op, יִרְתְבּו ₪ 

 TS חַרָי אּוה
 aa por רַסע תַלְתַּב

Sn Din HT 
MIETאָדְבעֶתַאְ  

 ילעב וביִׁשֲחַד אָמֹויּב
 טולשמל ןיאְדּוהיד ןיִבָבד

 SDR ןמ Terms ןח
a ₪ 

 ןוניא = ןיִאְרּוהְי  ןוטלשי
 WIN .ט) : ןֹוהיִאְנַסְּב
 93 ןוהיורקּב ןיִאְרּוהְ
 שורָושַחַא 23007 38

Oo ST Neid 
parןוהְתָשיּב  San 

 םבורָא ןוהיפַאְּב op אָל
 לפנ

 : סירי'גתמ

 יסועו

BT רתפא 854 

 ימעמ DIN בומ DM התשמ
 San .םבודחיתמ ץֶרה
 ְי םֶהיֵלֲע םיִדּוהיַהְידַחּפ
 שדה רשע cםינשבו © מ

"Ss שדחה 
eaרֶׁשֲא וב םוי רשע  

nm Pet עוגה 
Ya רֵׁשֲא Dia זרושעהל 

 a2 טּולְׁשְל םידּוהיה יביא
 wog רֶׁשֲא תה ופנו

annםבָהיִאְנְשְּב הָמַה  : 
Sans 0םידּוהיה . army 

 ׁשֹורוְׁשַחָא ךְלָמַה תֹוניָדְמלֶבְּב
Fbםכתער ישקְבְמְּ די  

 < םֶהיֵנְפְּב דמעזאל ׁשיֲאְו
 ,bp םהינפל ש"מהל

 י"שר
 . םירהיתפ (ז)
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 לונענ סימעס סתופ סידנכמ ויסס , רקיו .

 סתלקו ,סירייגתמ וסוערפ סתלק , םידהיתמ (זי)

 סתסמשכ סמלע Orhan ויספ ןוכגס סעעסו

 סינכ סגו ,3וט סויו doty סידוסי) ןוססו סחמט כותכס רמ6ש on , סידוסי סס ונפכ

 רואב

 wach סגרותמ וס ןכו , סלודג doyt תעכ
 . (ג'כנכס) no תינכ יכדרמ תלודנ
 , לכ ןישו רסעתמ סי סעטכ ומעט ורמפ

 ומכו כוס סויו סתשמו סתמש וסע , 7270 סזכ סיגסנתמ רמולכ ,סידסיפמ ןרֿפס ימעג.

 , םהינפב רמע אל שיאו (ב)
 סתנק

 . ליע) ונרפס

 : סותחנו תונקנו קטמ לע 379 ,אוה ךיפהנו (א) מ



 כת ח רתפא םוגרת

  — eyןשוש ריִעָהְו זראו  Maasהָקמשו :
+ 4 Ar ווהד אָשנ 928 ןיִאיגס 

 היִתלפמ 6 ןירח  onıהרנוא הָתיָה —— יש
 לכבו 9 es ןששו החמשו | ןיחְּבשַמּו ןידומו אעישר

Sin Kae:הָניִדְמּו הניִדְמ  Sanריעְ  
 ותו הלה רה רש םוקמ Ne, sone Op mager no ןול
 םילוהיל ןוששו התמש ע עינמ יכררמל .היל ההד

 התשמ איהה | אְנָמוּב קר
 NINE BE אקידצ יכְררמו .ביתכ, 77
 MIET אָצּוּב DD אָּפַר אָבַתַדְד אָליֵלְּו אלימו aan אָהּוכְלַמְד
 קסֲעַמְל אָתוׁשְר im יֵאְרוהיִל ₪ NEM Amy .ןשושד אְּתַרְַו
 en אָתְחֶאל ו 3 מלו אירעומו איבש רמימלו אָתירֹואְּ
 רַתָא אָוְרָקְו בק: לבב אכליפו אכל < לבבו (an) 1 הישיר לעו] ןוהיִר לע

 ןיִאָד דוהיל אָּבְל nm רבו תרודח-וטמ- הוניד תַיזנו תבל םכגתפ יָד
 אי תשמו

RASA SAS >55>%>>>>+>555505055%5550%550666646%-- 

 ה ד אפ

 תכמעס יבסל (Dh סע , (ע'נפכסו י"טר תעדכ) תרד וכ ךיככתכ ספ סנ ,םרטפ

 עפרה עוסק וס ךירכפספ סו ,ססינק Ind סמוקמ סיסי 935 , ךיככפסו EBD ןיב

 יכ בוקס ןיפס , רמס Fr ah נכסו . )כ נסז תרטעכ סוקמ ספ ןיפ ג'ננכס תעדכ
 סכוש33 קרקנ lof סתיס. לג mb„ ₪5 סלכוכ) יכ ןק6כ לע סגותנ סתיכ תכעעס
 ,'סיתונק 'למ סי . סתוק סיפ6כ 'למ  סולע 'ל סל Ich , (ןיֿמדמב)
 eh ,סלודג 3סז תכעע סעוקת סתיס פיסס ?סוסס נעו ,:ןמנכקו ןוכמ ססוכפ סתיסו
 סכמ6 , (ןנמרק) 6'נ3 תרטע כ'6 סנרותיו , כ'ע Sohn לכ ת5 תרמועו תנכוס סתיס
 וערפל ןוכג בתוי ןכפו = , דולפ קותל תוסו בותכס mein סיס ךילכתס רות עמספ 5
 סנכהמס ינסס תכתוסו סעעכ ופ , (עטריג רפד) ףוגס )כ ת6 תננוסה תרוגסמס לע
 (vn "לכ סנרוסיו , ולוס לכ לע 3סז ףקומ סיספ םוכנס לע sem ,)יע) ימרפס
 סוס נוקת, ל'ו ג'3נכס תעלכ ןוכנ ךירככת סט סעעו ,(ןפסספרט ןטנעדקג ןפטיירב

 יכסוי ןב ופפפיס תפנ:מס ומכו ,.כ'ע ,סודל דנכו ten סיסו וקר נע סיס ךיככתס
nameהחמשו הלזצ ןשוש ריעהו .(וב , ןטברוט) "ענב רקנו ,ססיזסר תפ , 

 סיקכמ הויכ.. , תמפב סיחפס,ויס ל סנ סמ יכ , סילוכיסמ ןות סנס סיפעס Ab ףק

 ers nnb . הרוא התיה םירוהיל )16( . ססינע יכדרמ לחפ !פכ יכ סיחמסכ טענע
In)ראפ יכבס ןמ בתו .ךפיסב וס .ונכ סדס) סמלי תוריס תעב יכ )סל  ware 

 עימיכ לוע נסנמסס | ומכו , סי ימוסרפל תוככ BIP סג תוקוגק וקילל<ש Ern סרו

 תב



 םונרת חי רתפא 852

 32 Sam ןמ ל Am תררטעו רוחו רלכת
 אָבְרעמ אמיםּורכְד אקניִס , 0

um un .ב  *: Aל הנ ל .1018] וב ךירכת הלו ו  
 ןיריצד ןוגראד pm "עה

 :רֶאְמ עָּבְרא [KIA הימד IM אימש יַפֹועְואָפְדנ רפצ Da לע
 יִהֹובְרֲאּב Pyap 7 ּהיִצְרַחְּב ma אָנְמַהְו Nam aD ןיִרְפעֶ

ENןיִאְיַּתְרֿפ יקומ אלרוב  nnd na a3777 ןינודקומְּב  | | 
Penanaıן דֶגְרמַוּב  open!הרֶאְדִמ  omזרֶלּוחְּב תיִהָמ ּהיִצְַחְּב  

 רייַצ NIDBDT יִדָי לעו ם ode ריד NAD mon NIT תילוה
 ריב ןיִנועְבצְּב ריצד ּיִשיִרְּב תיִחְ הָאְדַמ אָדיַח אָזוחמר אדג לע
 ןפמומ אָליִלַּב ןמ תליעלו אנורקומ אֵבָהַדר אבר אָליִלְּכ היִנִמ אלי על
 תה יד mE אימוא איממע כ ןיִעְרְיְר אָבהדְּב ןיעבקמד
 אערַאְר אמע O3 ןווחיו mia ביתכר אירק אָמיקמַל יאְדּוהְי יבֶררמ
 אָכלמד אער ןמ ITS היקפמבו ךלע pn ייד אמש םורַא
 mama יֵלְבֲחְּב אָלּומ ריִגְ אָנְְנְרַאְּב NDIT ןיכיכמ NON2 איקוש
 ןירָמָאְוְזיִזיִרכמּו אְָרְצוצַה ןוהיִריִּב ןיִטְקְנ ְינֲהְִו ןליִלָּכ ןוהיִשיִרְּבִתְחַמ
 דָבַעְִי ןיִמְרַה יאדוהיל אְמלְׁשלְו a תומְלשל an אָלָד לב
 DON Pas ןוהיִרָי pvan fon 32 ארסעו הותשיילונ אָהיִבּו
 איעישרד ןוהירגַאֶלָשְמּ יִאָרּוהְיְל אָרגַא בהיר TO ןיֵרְמָאְו אקירצ יכררמ
 ap Om many2 ץיחרְהאְ אָשפַמ אָנּובֲא ןַמָה Pam ןֹוהיִׁשיִרְּב
 אקירמ אתְקיִרצ mpg ּהיַהֹולְצבּו ּהיִמּוצַּב היַרְבּת אָנָתנע יכררמ

IBתריִלְר | אָּכְרַח  —R Warאָשָנ 92 םע. אָבְלַהְמִל  
Sm Noraאלָש יי 2 ּהָל רֵמֲאּהָהָי אזו יֵהֹוניֲע יִכְרְרַמ  ana 

mתרמַאו רָּתְסֶא אָביִתְמ םםֶהיִנְׁשְל  my mַײ םעמ  
 השע

 י'שר
 :ףטעתס) יוסעס תילע ןוכ סעעמ .ץוב ךירכתו (וט)

 סידכיתמ
9043949 6004060990900 0999009000099 0 0 9 4 OS OD eee 

 ף זא'ב

 , סינכתשת68) רות וס ליעלד סיכמרס יגכ סמ ו)5כ Sin ספריו , סינימ sch" יכ

 םינכרומ ויס י'םכ רכזס סילמגס סג רקפלו , סיטרפמס תלק יפ) ליע) ונקנספ סעעכ
 ,הלודג בהז תרטעו (m) : סתנק "כ תמפנ רכו )ו רלקמ כותכסש ופ ,תויסוס סע

 כת ןלכו , רתכ 053 וסלכי וטפרנט ךלמס ידע רכוז וססכ רפסס לכנש ןנונתס) םי
 תרטע



 בת n רתפא םינרת

m penזובל םֶלְלַשּו  : Tara) 
Ro naתֹוניִדְמ"לְבְּב  Tataשורושחא  

Sonשדחכ רשע קרשולשב ןיִרְת .חכְל ןימֹי  

 : רֶרֶא שדחידאוה ךֶשנםינַש | + לאב אסר אוה רע
 NAT אָמנַטיִד )2(

Randרכמ : NITןנשתפ ₪  an37תב ןתנהל  
 יול a Amon — אָבְַפּו אָבְלַפ 092

F Sem 9םייִדּוהְיַה תויהלו םיִמעֶהילְבְל  
N?ןיסומיִמ  

aםויל םבידותע =  rinםכקנהל  
 יבכר םיִצְרַה ₪ = 1 םהיביאמ pen ס) : ןוהיבָבְד

pasלרע  NDSםםיִנְרּתְׁשַהֲאָה . שכרה  | SS 
at DB) ינילוטרע 

RR DENT םםיִלְהְבְמ | אָּבְלַמְר —“ and 
  rum DIN aan Mama on nrןשּוׁשְּב

 לב | ששב |  a ₪ yaצצו |
 וכֶלַמ שּוָבְלְּב ER Sea San תוכלמ שובב hin ינפלמ ל

 תלכת ירק םידיתע = ר"וי ריתי ריפשו ירח דב אָחּוכְלמד
 אספרכ אלימ אקּוכלמְר אָשּובְל * אָריִתָי ברב SD אָרְקיִּ 3.735
 וגל ןְבמ ןיִנְבֲאַ ןילגרמ 2  ןיעבקמו רפואה כמ בֵהָרּב ריש .אתלבתז

iD /י'שר  
 סת) סיס 535 יפ) סרסמ תופעל סתול סירסעע -םילהבמ (רי) : סרופמ תרנ * ןנשתפ (גי)

 9 : סריכעסלו סיניפבס 057 סידקס) 52 סיספ ינפ
 ןילכמו

— 046% 9> 4 04 9-90 4 0 9 66-60 > 66-59 0 669 5 00 9 50 0 9 09-00--- 

 ווא ב

 ופעי onıh סתפנסמ רח סיטעפסכ (pr) Do לקו , סוס רכלמ סדי ph וכיסמי וממ
 ססעכ רתויכו , ןמכ ידי )ע סנתנס תדסנ ,סנופרס ו)תיו , ך)מס ןונר דנכ bיססרפנ
 סכמרכ סכ תופעל סס) ספכוס סג ל6 , סתנירס )ע וסנעי Ads ann סזכ סיתסנוע

ahסליס  na)סידכומ סתויסל  minsתמלכ וכיפס סס) עדוש ירז5 ,  snדלמכ  
 ןיפהכס כתכס לע לוע וכופסי )5 ילכ ,םימעה לבל יולג (גי) + סידוסיס ph רור ג

DW53 , םינרהשחאה שכרה יבכור (די) * 'ונ\ סיוסוס סנ  menלכ נותכס ; 

 וכ % 7(



 םוגרת ח רתפא 2350

 ne en men שכרה יבכר םביקופּב םיִצְרַה
 קיפ אפנה 22 san 32 םיִנְרְתְשחאה

 nos — — | םיִדּוהיל לה ןה 3 רֶׁשֲא = POnNT יכמר
TERבֵהיִד (=י) |: ןוהילגר < להקה ל ריעץריעה 222  

eyףימשהל םשפנזילע  aלבב ר : ו אפל ירה אנ  STDתצורקנ  
 m אטיקה אְׁשְנבְתֶאְל שבע ליה לב תֶא רפאל \ גרהל

Den psםתא  DNB Epהראש = ןודשפנ  
 לכ m —— אלטקְלּו —

 ישע 1790 ןהזר ןיקיעמְר תבל mp זרקה
 י'שר

 . םינרתשחאה :ןוכנ ססנ סלע סיסוס יככוכ יםיצרה ריב (י) :רונדס וס
 5 סזככו *תונופלרכ כתכנרפקכ - זובל םללשו (אי) : ןוכ) סיכסממס סינמנ ןימ

 : ןוממ סוסכ ססענ Ads לכנ ופרספ סרי Dh וחלס
 ןנפתפ

-250%%559%%%69%555995666%90%%959%5509509%695099466?- 

 רוא ב

 יכ סני6 סיסרפמס תעדלו , תויח לש תומס 'ד כותכס רכז סנס ,'וגו םיסופב םיצרר
ofינכור ג'כנרס תעד) יכ , סינימ 'גופ 'כ  DIכרס תויס) .סיסוסכ סיכס ר3מ : 

 םכרס סעפ רמ5ש ע'נפרס תעד) ןכו ,סיכנמ 'סנ תכֹומדכ ןוכתס ינק רתוי סיסיסס ןיממ
 סנ ,סיסוס ינימ ינפ לע ו3ככוס יקי ןכ5 כרס תעד)ו , סתופכ — עס | יסוכרמ
 - 073 530 dan ותק סימנס (m יכ ,סידמונמ סליס סנ ,םככס סס ךכ) סידפו)מס
 ןוסנכ bכמר יכ ,יסוסס ינכ סידרפס DOG ןחסנפ ומיכסס סיכפרס יננ סינ 90 תפס ססנו
 סילימתמו , תוגותפס כמ סיקומ פויקופס ינכס דוע וכמו ,קס'נב יסיסס יס וכרע
 mm ךכעס )ודנ erh סעטס, דוע רמפ יהי ph 3כסו ,תופיע ינכ סכינס3 דופמ
 3" "סב תעד) סכמ6 . כ'ע "רופפסו סוסס סיגימ '3מ ויס לרפס fin „DSG סינרת

 - (רפדטממרד) ו'עננ ופרקנו סכפ ןרקכ om in ססו , ןור) סיכסממס סינמנ m פס
 םינכוכ סילרס ןיסס רע6) , ))כ סמ וס סיסוס3 סינרס , סוכ רממס םרפ) ןכתיו
 ןוכ) פס סופט , סיפוס יככוכ סינרס 73 וכמ63 י"טכ תעד סרג ןכו | , סיכ!וס נו
 יככורו = , סיכסטתלס ינכוכו | , םכרס ינכוכ ויסש ונייסד , סינימ 'נ פרס כ"תפו ,כ'ע

ssסגרותמ וס ןכו , סיכמרס  machסילוסי) תוסכ , ךלמה ןהנ רשא (אי) .  
 לגג דומעל )כ תוכ ןסנ דפע 5) סנופפכס תדס רחל סלתתמ יכ , סטפנ לע לומענ
 כרס ופיפ סנ ךלמס יפע כור רוכעב , סס) ליעומ סיס כ ולמע ספ יכ gb , ססיניופ
 סידוסיס 7136 סתתס עדונו ופנע רוכעכ ןתכ ס!תנש ירק6 סתע )36 , סדנג סימכ ויסיס

 נורו ךנפס Im סגה , ךנמס יכיעכ ןת ופסנ יכדרמו רתספו , ותעדמ נפ ךנפס תעכמכ
 מע



masהכת ח  

 שרחב = תציהה""תַעְּב ךלמה
 ןויס men = ישיְלשה
 ann וב .םירשעו השולָשְּב
 or יכדרמ | הוצז רשאי 033

amםיִנָפְררָשהַאה 7 " 
 | רָשא תונידמה ירשו תֹוחַּפַהְו
 םירשעו עבש שוכ"דעו ּורהמ

enהנידמּו הָניִדְמ  
mans»לָאְ 303 םעו םַעְו - 

 : םבְנושְלְַ םֶבָהְכִּכ םידוחיה
"a sahךלמה  

wemםתהו  — 
 ליב םבירפכ ren ְךֶלמַה

 םיצרה ו"יו רסח

 ןינטיהרד

 י'שר

 .ונושלכ :ס'ס תויתוקכ .הבתככ (ט)
 bוס

 םוגרת

Na 87997 1772 
 אוה יִתיִלּת SONS איִהַה

TOMןירְסעְּב  Nam 
ma por23 28(  

 mm arm דיקפ יד
Kariזרקו  

 ןיִכְרפַה ןיסוליטרמסַא

 ןנמזרֶמְד ןיִנְבְרְבַרו
  MIOלע 81298 107

 שּוכ דעו אָּבַר אירנה
yarı - ןירסעו קאמל 
521 202 02 

non Nam? * 
 היִנָשיִל לַלָמַמְּב אמ
 טבָשּורְּכ nm רול
 san ןוזדַברִּכ
 Sm 0 :ןוהנשיל
 קצכְלַמְר אָרְמִמ 212
 —— שורושחתז

 ST ןיקטפ met אָּכְלַמְד אָהְמּומְס תקע

 : ףויזכ ךנפס כתכ תוסעלו וכיססנ

-?3-06%9%0095%99590900950990909509 GGF CC OLE H OH F HOLE 

 רואב

 יתמדקסס סמ י'ע , סכל ליעוי סזט יפדווכו ,'ונו תיכנס כפכ וכתכ סתפ לכ , רנד
 כורל ספדי, ל'זו ג'כלרס רפ6 , ישילשה שרחב איהה תעב (ט) . סכרונעכ תוס
 ךוטתס ונ ןכתי por רהפ דע (wma his רתספ סנדתסס 65 ןמס רנד לע ךנמס ל5 םעכ
 כנעפ סת6כ רקפכו Zinn mob לכקת oh סתופכ דע סניתמס י)וש ופ ,ךנפס תפמ

jurסמכע כיתסל סתככוס ס6רקנ כו כר  ann)8 ופנקתנ ול ,ןמס תנטספ 0%  
 Pyd 6 סינר סיפעפ תכל) סכיר5 סתיסק רונעכ ןמזס ךיטמסס ול ,כ"ע 'תונסס יתס
 . (ב"י 'נ) ליענדכ ,סירפס תנסו סוסו ,בותכיו (י) . ('ג 'פ) ליעל וטלכוש סעפפ

Tom Ilסילכס עא "3  



 םונרת

 אָרְבֹוסְל Dias ןדְכא
emoיִד אָתֹׁשַבּב  

pam ap m aan 
oma אָרְּתעֶהַמְל לּוכָא 
mo’ גג 

  79אכלמ רמאו ₪ : יָת
 רֵּתְסֲאְל שורושחצ
 יִאָדּוהְ יִבְרְרַמְלּו אה ָּבְלַמ

 am jan זריִב אָה

MEN MON?לע ּוכיִלְצ  
NORDטישוא יֵד ןיִנְּב  

 ןוּתַאְו חו : יֵאָדּוהיִּב היד
mdןִגְּב ּובּותְּכ וב  

Jןוביניעְּב ריִפש ד  
 אָבְלַמַר אָרְמיַמ ' םושָּב

ooאֹזָרָקְזעְּב  
 אצָּכְלַמְר | אָחְמּוטיִסְ

DINביִתְּכְתְמְר אָקְמּפ  
 תָבְלַמְר Non םּשְּ
 תצַתְקְועְּב םבתתְסִמּ

 ןירלבל

 om“ ןמה :תוט on לכס ספענו

 ו רתסא 348

992 MSN לכוא MDR 
 הֶכְכיִאְו ימעדזתָא אצמיז"רשא

  DIN:יתדלומ ןֵרְבָאב יִתיֲאָרְו
 ₪ שרושחא = ָךְלֶמה רמאל

Sa man mad 
am ara הנה men 

  noץעה "לע .ולת ותאו
 לע  IN ra;םיידוהיב

 ( am mםבידוהיה" לע ובְהְּכ
  103םֶכיִניִעְּב  yaךְלֶמַה

  anmלמה זרַעָבַטַּב ,
  Ahaלַמַהיָשְּב בָּתְבנירׁשֲא

 תעְּבטְּב טבוּתְחְנְ  Fanןיא
 BD .ואְרְקיו ₪ : בישהל

 ד"וי ריתי ו"יו רפה . ךלמה

 ואיִרְקְתַאְו ₪ : ונקירבוהי אָל 83997 אְָהְמּוטְסְד

 י"ש רג

 הנה (ז) סערס ותלע סייקתת
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 ס)עס סע לט סלע ונממ כמתטנתו.   NEN) (1)סומש לימי יכנדנ םי ,ובלב ןמה
 תו סנתכנ ספונננ יכ לוע  „ohneיכ תמפסו .םרנס ךוד סיס יכ וכפל סירזלו

 !ע ונכתכס ספ ןייעו ,(ע"36רס) סכתכנ םדוכס תורכ סענמס תפז  ar,יטל .םס'פנ

 *,כס תודע יס !ע ,3ותכס רועש וכ ןכ ,רקי תוטע) ךלעס ןופסי ינממ לתוי

 'ס) ליע) ןנרעסש סעממ סנ-ס ליפכס וס סנ .'וגו שיא (ז) . סיפעסס  (Mrדע
 (:)תנלסרעפוימ וברפװ) סיפיכנמס ,ואיבי (ח) .כיסס) סמ 1955 סכסומ סיסיס 233'1 .

 גיגכ ךנמס כפל סנויכס סיסי סו win‚ ככר רפ6 ןכו ,רנע לעפ ,וב שבל רשא
 וכ ןכ-יכש , צפרי Joh = כ6 כתכס) יולכס ןמ סיס ,וינפ nd וכ םוכנצ

 ךרדת



 םוגרת

 2379 יולע .ביִבָר יד
 בּותְּכ = | הַכּתְׁשִאו ג
 One :יוח יד צר
 ןירּת Bm אָנֲתנַּב לע
 an יו כמ 237
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 יגפל  NEN) ITבּותָכ
ya דינה AR 

 יסירס יִגְׁש שֶרֶתְ ה
IS ףסה men pen 
 חלל | ושקְּב —
a7 TAN ₪ „un 
am m our 

 ירענ ּורמאיו הזזלע —
Solarשעעדזאל | ויתרשמ - 

 הלמה רֶמאַו 0 a7 ומע

andeאָמְשּואְל עב יד  
STתאלטקל  m 

 maa שורָושחאד אָבְלַמ
TEN: 397אָּבְלַ  

 אָתּובְרו ארקידיבעתא הַמ
 muy = ןורְכדע יבדרמל

memיומָלּוע  | N 
N? reinריִבעֶתֶא  

 םבוש Toy ןּורָּכ דע .5 כ
= 5 : 6% 

 אָּבְלַמ רַמַאַו) : םעֶדיַמ Nm 82 AN BR יִמ
 אתרדב םבאקר N223 19 תיב !ש'מהשוגד ד"טלה ח":תאב ח"תפ

Für: :ןמרו  
 וישר

 י) דוע ןישוס ןיפו ויתנפנ לו סכיט סדק יל ססע מפ רמלו רוסו יל סלניו יכסופ
 ךכיפל

IP GE ODE -5-06 0% 606% ל << <%45-4  HIT220  

 רוא ב

 ,סילוסיס לע נוטל ךלמס 3) ח  כיסס) ידכ
 סתנוט) סיכנדס ת6 לגלג) סכזעכ סיס 'סו

 . ורכוש סיכסכ ונייסל

 5 insוכק)ו ( manמעpס טרפו ןתנכד ,
  zb,ינפס סויס דע סתנz3 סניתמס

 רמופס רמפיו סעט כ"6ו ,סכסתמ סממ רתוי סמע תנופלו ,
 -תיונכקמ סגכותמדכו | , פיככס דדוע סוכנסו ומכ סימיס 957 5 , תונורכזה רפס

vor ילכ (יגסל סדוקס 96 som סיס ס5 יכ ,ומכפ ינפנ רפקמ ,םיארקנ ויהיו 
 ויסכע , "וכ ו"יוס לקנס) ופרס ןמ סיס ,סיֿפדקנ  hasךיסס סעפס ,תתפ תדקטמ

 כפסכ נוסע יכתפ סיפרקנ  woן"יווס '3 ופ ,ןינפס נע ךמסו רנקמ :בותכסו ,ךנמס

  mon"וגו ויס רפפכ ןמוכ תוכנחמ כמו ,  בותכ אצמיו (ב) | . םיוככמ5 סגכותמ 5וס ןכו

 ", קספס  TEEתנתפס סעט דמעוכס ספכ רז סכוfכ) סרכ .בותכס סוכ  pinףסס ,

  6ןיכ) וס  mEרועסס יכ  Finnכותכ 6 achנתנכ לע דינספ רעונכ  יכדרמ דינס

dit וככעס IN ךי!מכ די תולעל ופקנס רמונכ וסקנ ר: לינס סעו ,'ונ| םרסו, 
 דוכ םיו ,%'לכ (םמד) ר ת)מ תופרוכמ תתפ  edכמו  anaתל  Seh'ונו לינס

 ,די תוכל וקקנפ סו 8 dbןס יכדכפ יכ סנוכס רקפ תויסכ ןוככ רתוי וס ןיפלכס
 דיגמס



 הית גי רתפא םוגרת

—Rםימָיה = יִרְבְד היפ שורושחא  RP 
"Srרה נאוה  u. / 

—— 27 
 יד ְךיָמָד אָלְו ביִכָש הוה Da ni ריקש הוהד seien שורושתאד
 ובו ינע Sri an "טבחו Sonn יקָנְד אָחּור ּהיִחִי טקנ
 לקתא ַאָל יתיתשר המ יל הָאְנַה אֵל תִילכֲאד המ יינברבד 455 רַמָא
 uno NT ןוהילקב ןימירמ ze wei ילע ןימער א מש ילע-

Tenקַּכְׁשמְל  nedרֵתַסֲא וא ןול תריקבש  a 
 ורֹוהְלב par nö יִמע אָתּוריִשְל Ines תלעא אלר ית ,לטקמל ןינוכמ

maאליל  nnםפתרבא ןרכד לע,  payיד ןוהּובַא .םדק  בקעיו  
 לֶאְרְשיד יה ו: אוה אבאלמ rs מ ןמ חלתשאד תנימשב
 רַמָא TI Ho אלמר הישירב בתיו
 אב למ ם םרק הי ןירק ןוהנ SENT ‘on אינְּרְבְר רפס תי יֹומְרָק אָלְעֶאל
 יוני ןמ לליעל בית טק ןמ" ןוחד .יאמדק יבלמד ןוהיניד ירבש
 — ּהיֵל NEN 922 תּומדכ יזחו אָבְלמ לבחסמ הוא ְלַמְד

mךֶלטקנד יעב ןמ  an enפלח  NMלֵאש'מְל יעֶבּו אָרְפַצְּב םֶרקֵמ  
IDןמ  ךקרפר אָרְבג  wa NHהילמקמל  Sayרַמָא - 

 m .הירקיּב say תּכְלמְד תוְרַבְנְל ב מ ןֶמָהְל היל
 אָיסּוסְו אתוכלמד אָרְהְכְו אָּבְלַמְד ןֶׁשּובְל אָלֲא ךנמ Se אָלְד

 : יישר

 ו:יתוברו ספילע תורזיס סתנפש דע תותיסו סינשמ ססינפנ סירעופ תדדו) סתנססכ
 טוסש סחנע סד יעדי נט \רקפ6 יפירמפ רפחלו ןפסי לע ובל !ןתנט ךופמ ויעל"

 יבכוק
HH HH EICH CH EIER PHFHGHOET990  

 ב,ו א.ב

 -נסנס רפבל )כונס לוע לכס יס ? ןמס ןיכו רחספ ןיכ 51 סמ (nf וכרקכ סי)ועש
 onssc הממ תולכ רפוי וס (וקולככ DI סקועו Dana לעופ ותויס)) יענפס ךרדס ידי לע
 on‚ וס תפותס תומילפ )"ז ןמ'נמרס וכינוד6 רפלתכ עטס m ס)עמ) תפופ וינפ
 ?וס+ .נותכס תוטספ) תולכ רתוי 1973 יעכמ6ס סיסס הרפס ןכ סג dan סז יפנו
 vn ” ותלפמ רתוי סתש ול 326 ילו רתספ סתזמ !ע סיס וינפלס סוינס יפל

AREסמ תו לכבו ,וליעמ ' hiדתו ,יכדרמ תלודנ ככסל וכממ יס: סכיסנו רנדס  
 סמינססו ,סכיפס רינעפו דופפ סמחעס ספ לכד ךלמס םו:3 סנתכ רתסס .Inh Fan‚ ןש

 ינפכ תוכורכוס לפס 1 5יכס) סנונכת סו סיזפ יו ,ךומס .seen דס סע סלעב
pro 233 
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 Ni לע Sram ירונרכזה רפסיתא ה
ey: re mre pel 0%אל הָאָמרק אָנְרְבִחִמּו  

DANאל אְנֲהֲחַמּו  
VOR NAMESאָנְמַחְנִהֶא אָנְוְרַמִמּו  DITתיְרקְד אָנְנַמ ורבע אל אָנְּבַל  

 ושישר RIEMEN TIRID רגָמאנׁשְרקמו אעְרַא "לע אָשימְר אָנְתָהְבֲא
 SEI אְתְצַע NND אנלע וצע אָל .יארצמו העפו 85227 :לעב
 יא אָמּויל ןידי תע יוהמל ארה אָתְבְשִחַמכ א אָנְלע Dein אל איממע

nina)אָנְד אור חיל אלג ןיור ילג אערא יפא לעַמ  rsיד  
 — אֶל :end ap ףואְו לָאְרשי תיִבָד לע FON NINO תריזג

m nnתַרָנ אּוהַה אליל  MINEאָשְרּוקְר  iaןיִאְו אמורממ אה  
Pan 203 xאָל ארק  Dar minהָרּוע ביִתְכָד הידְמימְל  esית  
eben omןיטח רב אָלֶא הָנׁש יומְדק הל  benהימרגדכע לא  

acı To7 na"אֶל הית ער ןידבע  anרַמָנ 767 אלו  *— 
 ביִבְׁש אלו ריִהָש m אָקיֵדצ יכְלְרַמְר היִּפְנׁש תַרְנ אּוהה אָיִליִלַּב היָּב

mmןְׁשְנכְתַמ לאש תיֵּכ ןוהד ְךימָד אָלְו ביכש  pamומרק  
MER)ןיאו אָרָה אָּתָשיִּב לב תי אָגְל תְמַרְגּ תַא ה היל ןי  PB] 5 NEDD AS 

tarאישר  — SADאָרֲה אָתקִע 53 אָנְלַע תתא אָל היל  
 יולע - אעישר jem ׁשֵבָל הָיָה יִר אָשּוב בל ןול רַמָאְו יֵכְרְרַמ :ביִתִמ

ranהיל תיִריִנְסּו תיִמָק ןיִאְו יורתְּב ןַמ רַחְו יומרק 5 רח ןימלצ  
 דכאו אָתועטל תל ןמ יערי pn 'אתועמל MDENT תיִחְּבִתְשֶא
 אָיְְיִלַּב הי ולו NIE ןוקַתׁשּו יִתָאְר אָמְלע 9 ררטמו ןיֵרָה אָמְלִע ומ
 ָךיִמָר אָלְו ביִכָש mm ביִבָש אֶל ריִהָש הוד אעַשַר מַה אָתְניֵׁש תַדְג

nn nennתִי ןקַתְמ  Naבלצמַל  monיולע  mn x) 
 תצָתְניִש תרַדָנ אּוהַה oda mann ןקתמ זרוה השפל יד עֶר

NEON”אָּתְקַרַצ  send MI2Y MAIתאלעאל  Na ennםִע  

27 

X 

 אבלמ
 י'שר

 םיכנמס ךכד  .תונרכוה רפס תא איבהל :וסגכסיו וכ סייע סנתנ

 סתנפסכ
PP HCC 6-4 6-0 06.00 0 00 9 SEES999-06 406 66 645 909599 -- 

 רואב

 3נוסמס סיס ab ורמפ קכ ,סנעתי סחס תפמ נפו םג ילי לע דכ) תלו סתיספ םרפנ
 וינויעכ רוכעב ןםי) נכי סיס £5 ,יעכטס רכדס וסו יעכמפ ילי לע nbı )עפ , ותלמ

 סי)ועס



 זית ו ה רתפא םונרת

onחי  NOTE? Tenרמָא . Ya) adבָּרְרְמיִתֶא  
 ste אָרשי 32 וקעחא

ng =וילע  ar arToy Sn 
 רֶבָּרַה בטייג חמש הרתשמה nor 593 00 ןיֵדָה

Man! ENןמח י 22 8 רק  ya Dunכ  an Du, 

 הָרְְנ התה 1 Sans הל אממ
maתרנש תיִבְדּוכפש אתעש  a Ten 

 איבהל - 135 an בקע
 ינע map Ep EN 12). Sara יֵד ןוהובָא לע ּוציִחְרְתֶאְ
 anna SON יֵניֵע ,TUN ןוהירמל יודבע יִניִע ןיִלֲתְדְךיַה אָיקיעמ 53
 לבו הָאְנַס אָהְד nam pianm יֵלְגִהִחה ןְבע דע ,os ןיִלַּתןידְּ
 רַב Andy .לקְּב עַמְש 23 8m הג jo רמַאו AD אָבְבְר
 לעב מ am קירפד Sal לבב יָד לּוטמ איִליִלְּב ra ןוהָהּעָּב
 : ןוהילע ומקד לָּכ ןִמ ביִרָחְסְמו הָעְרַפִמ ןוהתי | קירפ אָיִליִלְּ ןֹוהיֵבָבְד

magקצוהה אליל + אכלמְר תצתניש תרדנ אוהה אָיְליִלּב  
 ּהיָהיִבְל הָרָׂש ze BERN soo ma יִאְוהיל SIR קפנ

Beaלב היֵב :יִאְרְצַמִד ירכוּב לב ולטקתא אָיְלילְּב היָּב  N: 

 ארְפְסמ איר לבב אבר — ןוהיריד לבו 2719 הילוב ,Ras שירגתא
 :כע | ןיפקש 1201 1120 ןיקסב Pros. any 82372992 אלל
 אקע לע אקע ןניזחד יויִרְמַאְו ןיללימ 27 Spa רָרַמּב ןיחוצ ןולוכו ןֹוהָּבְל

 אריבהו קורפתו לי'צ ילוא
 י'שר

 hot ןמס ns neh סנמוש לע וכל ל5 ס5 bin יסיס m .תנש הרדנ (א) ן

rr 5 0696850605500659%595965%5959%596959599999>- 

 רוא ב

 טקכ) ךיר5 he ,ךכ ככ וס ןפק רד רמולכ un‚ ולתיו ךלמל רמא (רי)
 סוכנ סעטו ,יכלכמ תל סילותס ונתיש דיס םומספכ וכ רמ6ת Dh יכ ,ךנמס תפמ
 שרדה ספרדסו ,סידוסיס תפ םיעכסלו yo„ לע יונת ותו לכס ופריט ,סמ6 סיקפס

 . רח ןפוכ
 עודמ עדי 5) יכ רתספו mo do 3 ןסנט ךותמ ורפפ וכ ,אוהה הלילב (א) ו

 וכ bie ססיככדמ ספריה ,'וכו ךלמס ירע יכל don דכל ןמס) roh סנומוס
Eee 33 Tow Uםרפ) |  
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 me ערְתּב איטלש ול Sana די a רעָשְּב
 ₪ לורה pris רושעי ויבהאדלכו ותשֶא שר
 הניע TED ןיִא יפה RENTEN םיֵׁשְמֲח a ץע

 NIT אָתְלַמ TOR רמינ = רמא |
 ואיִרְּבְתאְד איקידצ ןֶמ דה איה םַא .הָאְדיהְייבְדְרְמְל היל דבענר המ
 Sn. san ךיפהְתא 33 MIN, mar אָּבְרַהְּב ןיִא אמלעב

Am an —*ָרְהְּב םֵאְו הָאַתְׁשלפ תילְנ רוד סגר רַב אָמּוגְרְל  
 אָּבְר אָמָיְל היתי הינמ pen nen הועְַּב רַכְּכּהיַהְי יִמְרנ אַשְחְנְ
 אָּתְדי קי אָרּנ HIN וגל m אָמטְנ הוגב ורבענ לארשי יגב הינע רבב
 בּונל .היַהְ ימרתנ הי ןמ Pan חירזעו לַאשימ הינה יהובעד 723
 ןיִכְלַּב םֶרק היתי ומְרְהְניַה ב — אָחְויִרַא וליּבַח אל 733 אָתְויִרַא

ONMDN 1233 אַרְבְרַמְ לארי 32 לעםיִרצמד אערַאּב ןיּבְלַּכ טופ  
 אַריַהְו יהי לוטקנ אלט רוע הכ AND שיפנ אָרְּבַדמַּב רב ּהיִתָ

NEOהיָל רָבַעְתִת  "DON namיריסא תיִּב 5123  BEN 
 יולעֶמ תזניבס תכפההא הֶוה ךבְּב הירָאוצ לע nm אָניִּבַס ףסויל

PETקֹּבְׁשנְו רנעג הינע  mmאָנַּ לט  maןושמש לפקד  
 רָבעְתיִא אַּבַר אכל אָלֶא — המ 0 6 אָל ןיִרָה אָרְבְגְר הונו

Ba: mmלבו יאְרּוהְ  Manאָעְרַאְו ו אימש —  smלע ןיתיצ  
 הינמ לֵאָׁשְ אבל D7D לעו ארפצל הת יִבְרְרְַ ןָמָה ןיקתאד :אָביִלְ
 KOT רַּבְמַה 230 אָלְו יונָמ חלש אֶל NIIT אָּתעׁשּב ןיֵדָה אָביִלִצ לע
 RnB xxpy אבילצ :ןידבעד איג יִאניק תי RUNGEN לואר רע
 fan םע ןיִרְניִבְּב אָנגנְמ התא שרזו PM ןיִציָד ןָמֲהְד יֹונְבּו לזְרפְ ןיִּבַס
 אָביִלְ לע אַתוריש ןקַחמ אָנַא yo בי אַנָאיִרְגנְל אָרְגַארַמָאו אָעישר
 לק תֵּ תֶקָפִנ היִתָמּקְּ אָביָלְצ אָיסְנַמְל אעישר ןמה op אָאְעשהַב ,ןידַה
 אָתָרְמַה "רב רַפְׁש בל אעיִשַר ןָמָק st היל תרמַאו אָמֹורְמ .יִמָשָמ

Tanja Op Nine Jahןמ הוד המר אָביֵלְצ  NNתמו  
 רתכא אמרנ ליצ ילוא

-9009%%%%%5%%%%5%%%%%%609%9%%%%9%9%6%96699%6%8464+- 

 רואב
 * (ע'נפרס) יהו םיעכמ om וס סלעמ ךרו ,ךלמה רעשב | בשווי. .דונכס לכ

nd 
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ORדֹוכְּ ה היִרְתַע  eyתראו 13257  
 + 4 298 יסכּוה סע יג מתא
 תראו an dag רשאי המבט
 ap) Drag לע ואָשָנ TER jan -ןוזדמוכסר יונ
 AN ןמה רֶמאיִ ל unbe היּתְרַסע 18.72 איִנַמְהּו

 F ןמ רבו" םטכלפההרע pre NEON nr כפל —
 יזרשא הָתשמַהלֲא ern NED NT ישמש
 EN יתוא"זא < יפה וה המ : תו אָכלַמְד

menהפקר תו אבלמ  — 
 בע Abm ינא רחמל | ורבנו זונמרבב לבל
 ונניא on ₪ :ךלמה ןטה Na ₪ + אָּבְלַמְ
 יִנָא TÜR תעהלבְּב + יל הש * תָלַעְנַה אָל © *

 בשוי — TS הָאר — 0 ——

And * a "nnימימ 4 אָד לָכְו 0( :.אָּכְלַמ םע א  
 םכע ןירדהְנְסְּב an הָאָרּוהי One mn אָנֲא יד ןע לְכְּב יִתְול

 אימלוע
 י"ש ב

 : (4ו"עלכ ר"ינטסי6 קפ6תיו .תוסר לכ .סקנס) by סיס יכ ומעכ לע רומע) קותת>
 וניתונר ורמפ .'וגו תע לכב :יל רח 'דוכככ לכל en mh .יל הוש ונניא (גי)
 תוסיינ יספר | ונמסנסכ Pump כסית לע רכעל ומנע רכמפ רטפ וכ ססכמ סיספ

 : תת סמסלמכ ןמסו יכדרמ
 סרדנ

— 3990092992699 700 0609 52090 595 > 9 0 066%-- 

 יוא ב

 סכלמס סע סתס ות)ולנ נורמו ונלנ  ךכמסו סינכ סינכו כר רפוע וג םיו בופס וע
 ןייעז =, (ןפנכפררָאֿפ) .רפסיו יחמנרפ ןכו (ע'36ר) וכ סופי 55 סו לכו רתמ ליע סתסיו
 פלח דונכס סז .לקמ "כ ,הוש (גי) .('מ ריס) וי ינרל לפרפי תורימז כ:ס3 סעטכ
 .en רֶעֿפ י'פכו , (ג'כנכס) .יכדרפ נע gern ייפ רז (Bam יכ סוסי 83 ס)ודנס

ionלכ  
 גכוגעוועכסהטיעג רעכיימ ךוכבמיאה ןער ןעסlפה 71( , Se retenir "plo ר'ינסםיפ )1

 (ןעגיסעמ ךיו . ןכערכיה
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mm DInE> NY : למה A273 הָשַעֶא no 

jo pon ₪ אָּבְלַמ ה: 
 אוהה nona אָכלַמ תַולַמ F dye en תו )2(
 אזח דכו אבל הדב un מַה תואָרְכְו בל בוטו חמש
 תר are טה "אל למה רעב יִכּדרְרְמדתֶא

NEN .יִמְנְתַפְּב ןיקיסער  mem — 
— — 37 

ame אָּכְלַמ yına *8 אֹוביו ןמה DER 0) 
MOTNS םֶרָק ןמ DD אל | 
mon: הינימ ih אֶל TE בו men 2 

 myo הלגר תי טשפ : ות N שר —J— ויב הא
San et ַהיל א ms 197 om dm (8) 
Sn היל 787 

 * ןמ ּהיַחְבּוכְרַא 522, כ 5 רטסַאְּב צָנְהנמד 2077
ee lem... 

Bahn NSDAN DT יולע .ןַמָה ילמחראו man ףיקת 
janּהיִתיִבְל לע  ap mehיֹומיִחְר זרי  Bar anאָתעיִשר  

 0 : י : * ןָמָה .ןוהל יעתשַאְו (א) |: תצָרהנ רבע ADB. NAAR תֶרָּב היתתנא

 י'שר

 רבדכ השעא רהמו (ה) :סדועסס רקיע וסס ra ספ לע ת6רקנ סדועס
 . קפאתיו (י) |: ימדנומ תו ימע ₪5 ך) תולג) סימיכ לכ ינממ nepas סמ - ךלסה

 קותתכ |
--9900%09%%%%%595%%%%%%5%%5%55%%%59%55%%%%5%%%046- 

 רואב

 ןמ דת תעד) סנְסו ,יתנפ5 דינס) , ךלסה רברכ השעא רהמו (ה) .('6 'ו ןמקל

 ןופכ .עו אלו (ם) ,'וגו סעעפ רחעו רסמ ססל סשע6 רז , לופכ רחמ סעט לירנס
 יכ ןופֿפרס לע ףסונ סוס פייפי ןנ6 כרס רמו ,עוז וקרפו ,ועוויפ סויכ :ופכ , סעטת

 תככוי 83 ןעמ) וכ ךנסו סלסכו תתרכ ומוקפמ סק סיס ותופ סור סיסשכ סכ דע

 ילדו ,כ'ע ודננכ Din תוטכ דעוע סיסו ולמ עז לנו op 5) סתעו ו) תווקתפסכ

 ,סתסע רחל סתסמה 56 3 וספו ךנמס יכיענ in 655 רתס6ם יכדרמ עדי רככט
 b'נכו ,רינעס עס 6 35 (י'פר) oda" רי'נטסיפ , וסעכ לע דומפ) קוהה) , קפאתיו (י)

 ,שנ3 תו)ודנ ,וינכ כורו םוכיפ יכ סיקדקרמס ורפפ ,רפסיו (אי) = ..(ןטטוטה ךיו 10(
 ותפפנו ויכסופ רפס ,5וס ןכמ יפעד יפלו ,סיככ סילכ ול םיס ותפמכ סד דוני ךי6 יכ

 ופופ



 יטת ה רתפא םונות

 "דע In קביזהמו 72 ןתניו הפ mas ןיִא ּוליִפַא

 ןע 1 : , רוחל Toy3 רַבעֶתְּת me :שעתְ) תוָבְלַמַה יִצָח me he רע
 — רמאתו רתסתה תוָשְרְקַמ תריִּב 269

 יִתאָצָמדדסבַא ₪ :יתשקבו Bm Be ה 4
mubeכוו-- יי,  ןּפֶא אל יִתּוכְלַמ -- —— 

as. Ana. בומ. . Pam na 293 העשב 
Sant!יתשקְב"תֶא .תושעלו יתלאש הניפו האנה  
NTזרָאְנימע  Na 

 re זהו ךֶלמַה 2( mp 3329 'קּבָשָמל

 077 N רֶׁשֲא הָתְשַמַה 872 (NND אָמְלְ
 מו תַרַמֲאְורַּתְסֲא תַביִתַאַו ש)
 ּ חרּוגלּפ אָיִעְב אָנַא תיל
 תיִחֵּבְׁשַא ןיִא ₪ :יִתּועְבּב אָשרקמ ma ןינְּב אלו יִתְלֲאׁשְּב אָתוכְלַמ
 תי רבטמלו os תִיַּתִמְל רפשי למ לע (PR 8358 — ןיִמֲחַר
 אנא (any אָשַמַרַּב ןֹוהְל רַבְעַא יד אְיַתְׁשִמְל om 39% לּועי יִתועְּב

N דבע 

IHL 0054 559 990022999994 596669 0450005666 HH DER 

 רושב

 ספ ןייס סט נע תכקנ סדועסס. לכ ,ןייה התשמב (ו) .ןכ סינרו him לפש
 ינתפ ןיי תותפל וכסיק רדסס תויסכ ןפכ סעטכ Anh han ןמ לסו ,(י"םר) רקע
 תמ .סתעקכ רפפתפ ךלמס ריכוס סנכ6 יכתפ סעס סתופנו ,סניכפס סרמננ רככש
 יוס תקפספו תור תמעפנ סתופ ספרס ןויכ סעטכ יככמ ןפ לס תעדלכ , ךתלאש
 ,ךל ןסניו ךת)6ש סיסיט סמ יכ ,יֿפרית 35 רמו סכ) לע 937 ,סיפמ סתנטפמ
 ,(6 'ז) ךל ןסנתו וריכמכ 5 רכז ?קטמ לע 63 ןכנו on„ תכית לע ןתניו לעפ סויוז
 ,רתי תפש) סוס רקמס ונח מקפס יפלפמ ,יתשקבו יתלאש )1( . סגלותמ וס ןכו
 סעיכסס לו ,סיפיעס nz לע תתסופכ סתיס רתסלע יפ) ןוכנסו ,תונית רסוסמכ וש
 תע ןיפ סנו | .ורמלי סמ ועדי 65 רכס סיקפסמס am , סטקונמ 710( ןיילע
 ית'פ5 |, לופש) סליפכס יס סנ ןכ) ,סירכדס וכיפפיו .סיניכעס ונפכימ , ילמג) תוטל
 '3 יכת יעוגרתכ יתנלסס סנוכס תמיתס ינמיס סעט סזו 'ונו תעדל סלוכ סת יתפקכו
 סנעפי ססס םדסט פוש סוס סתר Ads רונענ ע'כ6רס כתככ סעטסו ,סכס תולמס
 ספרנ ,סכ) קוס יכדרמ ת)ודג רכד ינמס סויכ סזע רסלכו ,56רסי תינעה רונעצ

‚pmסויס ןינ םדקתיש סטדיס רמפנ 6) ספ  Amaכסנגמ ד"ע ,סמ 937 ותרחמלו  
 ןמקל
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 ה Far SEN 0 : דל Inn תוכלמה
u — sis3: ךיל בתהיתא  MEN) NEONלע"ישבא  trad DE Tenיא  ser 

 em אָכְלַמ יֵתי ריפש -לא םויה ןמ הו למה אובי

nebenו יתישע"רָשָא  : — None? 
 OR ₪ :ןוכל תיִרְבעַד

Sr ₪1% ורהמ .ךלמה  Kp5 אא  
 תרימ םנְתַפ תי רפעמל רתְסֶא Ts תושעל ןָמָה

jom 200 לעו רהְסֶא nr ןמהו למה Na” 
 זררכע יִר תיתשמל

 0 ₪ :רתסא MODS הָתְשערְׁשַא הָּתְשמַה
 אמת יְׁשִמְתְסַאל MOND למה רמאיו 0(
 רַּתְסא ךיִתְלֶאְש זרַמ ףתְלאשדיהמ ןייה הֶתְשְמְּב

pi ieתָתבְלַמ :  meiןתניו ךיִתּועְב  
 יש

 5רקפ לס וטוספו סכפנמכ לעיכ וס סג and דמעס םורוסתלו סכמ:מס לטכ) סולו
 וכ וניתומכ = . ןמהו ךלמה אבי (ד) -ךל ןפפ תוכנמס ילס ינממ ינקסת ס ל

 ones ךנמכ (op ידכ ןמס תפ סנופ רחסמ סתר סמ רכדכ סברס סיפעט
 לכ -התשמה לא :סיכר סיעעט דועו וסגכסיו ab קופת טוסט כופתי ךנמספ

 סדוטס
--59505555596655555959655%5559999559959955655990%%- 

 רואב

 לש יפלו ,'וגו ךלמה אובי (ד) . סכו)פנ ימע קלת) סלרתט םעטסו ,ך) ןפניו
 תויסנ ,ספנוכ ןינס )26 , סתסמס 36 וֿפיִַסל ידכ סעלע ןכסתפ ך)מס 3( לע סלעי
 יכר53 םורופתפ קסע Abe רמוס תעד) ab יכ ,ויקסע רוכעב ישנפ סתע וכ ןיס
 ןוכככ vo wech ינכ ויכעוי ןמכ )ע ס)ועס )ככ ספעפ 735 ותנווכ |, סכולמ
 om קסע וכ תוכ'מ 6סכ לע  סימעפ) 3 סז לכנס 698 eb ch‚ וס
 סגיתוסס סעטכ | ןוכנסו . ןמס יעעממ סכנכ |, ועעיע סמ 7203 וכ ועידוס
 , סמע רונענ סנכסנ כו תינפרםי יס ית ותכ:תפכ סנעי 85 ילכ , 09
 Bis ידכ ות mnfs on ,סתספס Ib Pet סלוק רככ ךלמס 5:8 ותערב סנמדקיו
 55 ch ספריו ,ורונלכ רזותו וס ךפכפס ךנמ יכ Inch סמדיס ו mn„ סלע וי
 ,ורהמ (ה) : סננמ תכסענ ןייע סינר סיפעפ לולו ,ס3 רותיו סעסס רוכמת ןמיזמ סיסי
 , 656 למי ןכ וסכימ סרסמ ,דמוע ספט phyd רסמ ,סיפכויסו סידמועס סינעפסמ
 ")כ (ןטוייס) לעפ ןכו mann סלועפ ןיכעמ וכ סיסי '50 ןפולנס ע'נפרס תעל סנוכנו

 דמוט



 m ה MIA‚ םונרת

mm angeיהוו ( : תָיְּבַה  BI MIR 
 אָסיִסְנ 73 אָמְיִק אָהבְלַ my הָבְלַמַה  רתְסֶאדתֶא ל זרי אכל אס
 םשויו ויִניִעְּב ןח הֶאְשִנ רַצָחַּב NY PM אָתַֹדְּב

a Beאלקפקמו  enרתְסֶאְל  Bang 
 2: re. == ya Pan Maya Shox ברקו ודב רשא בתה IP SER פד

win3: טיברשה שארְּבַעַגו רַתְסֶאְל אָּכְלַמ  Ben 

 es eo הל ההד NIIT אה תו
Ber Re ) —יצח-רע ךתשקבזהמו  

 תוכלפה : NUN אָשיִרְּ הַריִחֲאְו
 ךיִתּועְב המו תצְתְּבְלַמ רֵּתְסַא ךיל תיִא ךורצהמ san הל רַמָאַו ג
 2307 רוחל ךיל NEN יִתּובְלמ תרוגלפל תעְּב תנא man ליפא
 Pan Po ms אל יִתּוכְלַמ תוגלפ םּוחַתְּב DNP והיִאְר אָשְדְקמ תיֵּב

anoהֶאְנרֹוה טלבו הָאָבְרע םְׁשְנְלהָובׁשְב  ya)הָאְנומע אְדְב  
mim and Darius 857לחרה  NNאָמְלְ יאדוהי  STE! 

Naיִד יִהיִרֲחַא אָתְלְמ ךיל רַבעַא אג א אָהּועְב  MNאיב  IIND 
 ריבעתתו

unי'שר  

 רנד .תוכלמה יצה דע (ג) :יסמע Dh ספנ) קורו (כ"י'5 סימיס ילבד): רע6
 וכ רוסו םרוכ ימי ותונב) וניסתסס םדקמס ps קוס תוכנמס som עלמקכ וסס

 סולו
COAL6%%%6 6-60 59<9%% 06 00955 650095 999 05606450 604055 ?.- 

 רוא ב

 תוכלמ רפכ ןתנ DEN ,ילמו סרפ תורמ) תוכלמ סתעמ יתפו סתעע סע ,ףפוע  תוכ)מס
 קוכעיזכ ,ודיכ טינרטסו וק8פרכ רתכס ,ותוכלמ סכ נע ךלמס נסי סטו , רתסל םרכ
 קסוע לוספכ לכל ,  סיכת6 סיכנמ יכפנמ סע ו ,  וילעויו ןילכע סע ופ | ,םוכלמ ינינעב
 %סכ 5 ול ןיפ ,סיסיפ ויכלסמ סזיקכ סיסי , Babe ססעי Sch לכל ,ומלע ‚953
 סכונמס Ih סיכייסס. סיככדס !ע דיפת תוכלמ ספ Dep סו , טינכס לו רתכ לו תוכנפ

nam 35תיבה התפ  , onסעט סיסיפ עויסמ סוו ,תתפס 797 סכנמס תפ ךיפס  
 רע ג'ננכסו |, ךי) םיֿפ ךוכ5 ספ ומונכתכ , ךל המ (ג) .ונרמפע ךרדס לע תיכו רק
 סולו ןופיפוי 'סנ Sans ma ףולע ןוימדכ ס) סלק דספסו רענס רונעכ יכ רטפסו, כ"ו
 ינפ:ת oh , תוכלסה יצה רע . כ'ע 'תומס (non al תוריסמנ ךנמס לרועתס

 ןתניו



 םוגרת ה רתפא 826

 Mae אָהּוכְלַמ ישּובְל תרוכלמ ON < שבְלִּתַו
Nהמק אָשְרּוק םור הלע  

 תריִבָד .תרֶרָרְּב .תאיִלַצְו or Bu ze Zn מעת
 ָנְּבִהַמְד Is אָבלמ ףלמה ma חכנ תרימינפה

 יד אנ תַּכ לנקל .\תוכְלמ Na בשוי ַָלּמַהְ
 יבמ ייפ לקפה חש HE ה למ תב הוו למ לשוריב

 לכהסמו אָבּוכְלמ תיִבָּב תיבה
Diva van Sp, 92רַּתְסֲא  I85 עצמלער = ןובר זרַרמֲא  

 הָמְכיַה ינימ אעישר any Tann אלו pn so 73 יִננְרְסִמַת
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 הָניִמ כ Am ּוקיִפַאְ (Sr יִרס הָוַהּהָמּופו ןלגרר יומבּו אָצּוצֲע
 יֹוניִעְּב Ham יִתָי יוש  ןעְב היל —— ST ילע ףקְּתְסַא

non! 897דכעיד  nrףואְו הינמ אָיֲעְב אָנֲא יד יֵתֹעְבּו  AAN 
Jemaרב ןָמָהְר יודיִּב בקעיד 2 רסַמֲת אלו ךמע לע .סוח ןיִאיגס  

 רַב ons רָב םֹוסֹויְד -3 םּומיִלָפַא 3 82 12 NW רַב צְמֶדְמַה
[ron a Io933 רַב רגש 2 םּופרַח רַּכ םֹורָח רַּב סּומּוסינהא רב  
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 סתטיכ)ט לעפס רפות וסס םרפ) ןכתיו .ע'נכו י'סכ nein„ ידנב ,תוכלמ (א) ה

 ןינעמ | ., תיטינפה bon תיב רצהב . יתפנכת ןכו (ךיונינסק) תוכ)פ סיס
 סדפעט רע5 Ds סיפבל תוככ תותלל .סוכ Sons םיש יפנו , hr) 'ד) ליע) יתפנסס

 וכותכ סונכס רחל רכד) רודמ לוסט סמ לכ יכ , ךנמס תריד רמונכ , ךנמס תי םכונ
 ינפכ רדס לכ לע םינ ספ כ"ג Ip סעמכ סומו „ סידכ) סיתכ סעטכ |, תיכ רקנ
 ‚23 ןמ רונג סוס ספס תויסנו , ימר6ס סונכתס ססכ ליע) רככ ונרטסס ומכ , ומלע
 +סכ סע Seh רדסס סז ,תוכלמה ...A122 65 (ךטוופג) תנית) ת5ק סזכ סמדי

 תוכנפס
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 EDS ויל ISIN T2IR ןיִרְּכ אָסְנאְּ *
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 יײפ ו) תנענג 133. ינפש ויסכעמפ ךממ mh hab תינמ יפרכ6 ךסלכ קר
 םנעתכפ ספ לס (ch ע"יב תונעתס) פד לע .יכדרמ רובעיו (זי) :ך) סרו
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hin oh , סתקמס Ih 5ןמסו ךנפס וכי ךלמ) סכמ erden סויכ רמכ ירסו , om 
 וסס סויכ ןפס  ‚nurסע ס)כ5 יכ יטינטס סויכ סנעתס נפ סככומ כ" Pyd 6,ןפסו

 רכד)ו תסג) יופרס ןמ .וניסס דכנמ  Ihלע עכ תיככ ךלמס  Anaסז יכס . תינעפס ינפמ
 ונעתסס עפסמ ('3 ככ פומכי) ססיככדמש ףסו , ע'נֿפכס תעדכ ןוכנס ןכנו ? סנס רכועי

 רקפ ןיסו םרלת סטרדס וכפל רככ מ"מ , ס'ט סיפי ססנס  him,ןכבו , וטוטפ ידיפ
 'ס ינפנמ סיממר וסקנפו ונעסתש סזנ רמוכ  gb we) Ausbקעכ6 יכ ,תלס דננ וספ

 יננתיפ 'סב ( Ton'ס ס םפ5 , ךלמס יגיעכ  bbיננס .תומפו ,יגכמסי !  omתלו
 סיפרמ תונתפס י'עס , סכקתמ , רמ5 ילנת ןמ דקו .יפע רובע יתרכfס יתמתכ 1393

 ,יתרבא יתדבא רשאכו . < כפוי ןועפכסו , סילע ךנמס יפמכ רכועת תינעתס
 סעפכ  Achלמ ם'יכ תונעתסל תל !ע ,רובעיו (זי) |. (נ"י תיפ6כ3) יתנכק יתלכס

 פסח,   wor(י"טר) סירפסס וכתכנ ג"ינ ,  onםעד) יכ , ("ע ו"מ סלגמצ) ככ תפיסל
 פימד 5מוקרע רבעס וסוריפ סט לפומס ( ohסידוסיס  9303 Ichיככל .ססל תווכנו ינפס

 כ'נ ןכתיו . רתסל ( Anhךרפ3 סרנפ רנעיו ומכ |, ריעכ יכררמ רונעיו יופרסס ,
 סנפותמ ןכו , ילוסי סס לס גיכ) סו כנס ךגסק 63 .

 תוכנמ
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 תוכלמל -  ob:ויפכע סכ תפס ס)ודג) עינק  (Mm)תד ןיפט .תדכ אל רשא
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 יעיסותס ידכ תוס תעס רונענ 535 פוכ)מ) תעגס 6) fמס |, עדוי ימו (m) .6כםיכ
 סטטס 6) oh םנעסו , ס'כ סקס תנווכ סי)קתס יופכס ןמ ןכלו , (פ"נ6רס) נפרםי 6
 סלוכ תפ mh ליעל ןנפכסס יככת ןמ דס תעד)ו . ג'כלכס תעל וס ןכו ,תפו
 תענס רנכ סער סוי) תותועמס תזכ תע) ob עדוי m ,ךנמס 36 6רקתס דע ןיתמס

moinמס ,  Pb6נדיעכ 5ית6ד סל ןיש רמ6 סגרתמסו ,יסס תעס דע 5רקת  
 תשלש (m) . ןולנ רתוי וס = ןוט6רסו , ימי ןכ6סו י"עכ תעד וס ןכו , דס
 תופי '3ו סימי '3 ונעתסו Ego סוי דע נתכפ ע'נפרס תעד יפ לע יתמגרפ , םיסי
 כותכ כ'תו 'ונו סערפ עי סימי nude דועכ : ונ65מ ןכו (דחפ סכינו om 'כ קר רפספו)
 סירס פינס רפלכ , יטי)סס סוי דע תפס סעע יכ וייר ירס , יפילסס סויכ יסיו
 רעפנ ספ דועו , וכו om need סינוככ wor : קוספ נע(ע'י תומסנ) ע'נפרס תפוס
 b scheיס סנ סכעתס ל"6ו ,ןכ סונפ יפורענו יל סנ סרמפ רתסו סיפי 'ג סיס סולסע

 סיפי
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 ממ רמאיו )גי( MEN = seh ןַמָה אָוח

 ימדת"לַא ךתסַא"זלא בישל לכי השד סה
 TRENNEN לעֶא
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 למה N טלה ךשפנְב הילמקו m הז A ףקְתּו
 דסא 3 (m) + םידּוהיַה"לַכמ לָאמימ ממ טמא
 תאזה תַעּב י ישירחת van ואיוחו איִכָאְלַמ לאירבנו

 Dan דומעי הלה חור = —

 םוקממ x לַכָאְביִמְל
 ךהמל :יכושפנּכ יבְׁשַחַה ab my mom ְנְרַּכ רַּתְסָא תול אָבְתֶאל
 קֵּתְׁשִמ םבָא (ange :יֵאְדוהְי Dr jo nad תיִבְּב אָבְזִתְׁשֲאְל
 יִאָדּוהיִל םּוקי אָחּובְזָש אָחְוְרוַאְדהְי לע יעגפח Nail אָדַה אָנְדעְּביז יק קּותש

 ןמ

 *"שר

 לא = :("% רכדמב) יסימד 206 סיסו ומכ ינפספ 36 .ךשפנב ימרת לא (גי)
 סכוכ תפ ומ- רנמה ת:נכ סנירסס סויב נפסל סכונס יסת 55 + ךשפנב יטדת

 ןכסל
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 ןמ יתלרקנ כ רנכע תויס3 סעמס, mb יכנת ןפ דחו . כסוס סינרס תל 5 פוש
ahaיתוק תת ילכ ,סוס ןפוס דע ןיתמפפ וס בופ קא ,ספומ ןמוכ נפ בכ  

 ךתספ ליסי 9373 םי ,יכדרטל וריגיו (בי) . ותד לע mass ופילקס ותנכנו ,סנכסצ
 רוסת 6) mans תלעעו םוכוסספ רונמ דע מו יכסמכ 65 יכ ינפ כוכקסו , פיד וס
 ססרופמ .bh מרדלי  Dos ךתס pub זונכסו רתס6 סתלכ נפ רפפפו , (ע'נפרכ)
 לא (גי) .סירכי י:תנג סירת סימול כ'תפ ande ןכלו ,דוסס Hd 5 ילכ סתרפמל
 !ר) בעי תיריפז "פס םעטסו (EI) יתיפד רפ6כ סיסו wa כוסתת 56 ,ימדת
 :פ רמו , ךנפס תיכ ידי גע ו5 , ךלמס תינכ ומכ ךלמס תיכ Don „)< ריפ) וי
 סכו ידנכת ת5 ,ךפיסכ וכי סנרד לכ ,סילוסיס dan לכל סתפ ט)מתפ סכונס יס

„Winינ5 תופכ וכ  absת5 ספ  wannטוטי 52 יכ = , סת)5ס) תורת תונס וככוסי  
 67 do ןודנות ןופלכס סגרפמס רמ6ש ומכ ,ולנפת ךינ6 תיכו ת6 וקו ,ופע תפ 'ס
 תפוס סכלס ס?ט)תשנ ונממ Seh ךיכ6 תינו , סתעוסתב ת)דתטס Ads לע סתפ , סתכומ

 נפרפיל
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 Sn ינכיסב טרפנו ,  תו)ודגס תוגמרפס bass עודי ,תימינפה רצחה . (ע'נוז) סז
 = ךנפס וש רכס כסוי וכ bh רדחס bb וכ mob וזמ וז סיגופ סיכלמ סמכו סמכ שי
 + ('פירע|!טג , גכטנכפויו) םיכר סידומעכ סייולכ ססמ םיו :,(פומּורָמ5 ,ןרפממפקרַטֿפ) "לכ
 = ו ץומ ןמ bיככת ןמ דת תעד) תפוס סכיתס סנכנו Din„ ספכ ע'נכ סיפרקנ נפ לכ
 =ל5 bרכי .סי)פוכ3 רנסומ לוהק תגיקנכו ,ץומ רכי סנסו סינפנפ ותויס תניחכב יכ
 דשא . ion) ןייס) Ars ןיכוקס ספ ab , רח סע לכ סעפ on , ריעס כותר ךפיס
 (wo ותד ונע Sim תס6 ,תיסהל ותד תהא .כקנ 6) וסו וכועמ , ארקי אל
 "וגו רשאמ רבל . לכס ןמ וי דחק ןיפו סוכל A תד יס תחל ו6 ,ני * ןיסו
 רתכז ךכ לכ וכו דתפמ דכ) ויכקפלט ו6 wos ס'מ סע וכי דל ס)וע) ע'נקרס רזפ
 ךכפדרפקנֿפקס ךותמ םיֿפ לכ ספרי רפלכ ,םינפס moin תכויס יס סגנסו ,כ'ע ךמס
 כוכמכ 73( ןיכ ןוינסס יפ !ע ככ םרפס טיפ וי 'כ רמלו . סע סיפטרנס סיכותכסנ
 , סססוסס 373 ודי לע סיספוימס סירכדס ףרטנמ ןוספרס יכ .ס'מ 3 725 ןינו ס"מ
 eh סז ןוימד י סנפס כת ס'מס 6וכת וו ichs In ןורתפס תפסוס סרויפ 15 ל"ב

gen5וסש (כ"י תופפ)  appלע סרויס ופ ;סלכ ןכו , סלוקמ רכזנס סירכנס ךס לע  
 :צכ |, סלמס סדוק ס'מס וכת וו , ןורתלס לע (neh) ככונס ונייסל) ןוטלכס תפםוס

 = סלכ ןכו , סלוקמ תרעונס סתנמס ףיסוי סילע רז ('מ לרקיו) רקנס פ)וע דנלמ
 מ וז סירכדס דימת םירפי ס"מ ילכ ua 733 )36 + (רפסיומ) 63 דימה ספונרפו
 תופס לע ןירכפמ דנל (םיפלק תוגתמכ) .וכ:י קנתכ pin open סומו , ססיכיכ גיד
 סע ותק קח ךיכל ןיפו , ומנע ינפ )כפי סוס ,ויתוֿפמ םריש דחק ככ רכממ טייס
 אס ונינפנס רמלעס סיסי ו'פלו . כ'פ DD) .,ןַײ\ט) סמוגכתו סככ ןכו , םיכסכס 6
 ₪73) כותכס רועב רפ6 תומופס wann דחפו . ןוסלכ תוכז וניל סירוסו ,כנכס ןמ וי
 u סספ דת לכ לע ונ סעעו , (ה'י !6קותי) ופני סדכ) סמס סעסכ ,ול םיפוי 6

„pnיתארקנ אל ינאו .  סכוספס 72 וסו  nm400 סו רע יטכס תניפכ ,  
 ₪5 רנכ סנס , (טפירטפב ךימ םפװ) ינל יטרפס תניקכנכ וסע סמו , Won תניהנג
 er ןיפ כ"ו סדקמכ ול סנוספ יניפפ רי יו ,ךלמס 36 וכל סוי סיפנם ותפרקכ

 ץיקויס
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 רעו אכל ןמ יאלה -םינש שדחל רשע השולשְּב

 Sen אולפמ 20
 רסע Hana אָדָח NOV םֶללְׁשו IS שח"אוה רשע

 אוה רסע ירת חריל Pan "וובל ו"יו רסח ל'צכ
NNרדאד  mögen 

 האדעל
 י לשר

 סירפס סיקנקג ויסיו .םירפס חולשנו (גי) :ךנמס רנד לכב wis ודיכ סעבטסט
 only * (ec) סומנ) oh ('3 '6 לפומס) תרזנמ hm < (1ו"ע)כ ם"יפרט קרט"סיפ
 ג" סויכ . רשע םינש שדחל רשע השולשב :יתמדכ ann „min סג

bin mh)רקע סינס םוסס  Ein)סנטס  : 
 ןגטתפ

H GH H HH ICH HH HH HE3306999699566 649665465  

 רואב

 ךיר5) ז'ענצ םי'מכט 'כמטיפ סירפס on ויסיו ,חולשנו (גי) .סתע דוע ונגסנפכ
 יתלגנ סג סמל; סומנג ספ תרזנמ ,(ןטדרעװ טקיטרטביט) נב םימסנפכט ספטע תויסל
 ע'נפרס תטלל 336 ,ק"דרס תעדל וס ןכו לעפנ ןיככמ רוקמ וסו ,(י'קכ) יתמלנ סמדנ
 בסומ סיכפפ סו ,תופלוקס סתמנו 3תככ תוכית) dis סעדיו Sem„ ןיננמ רפוס וס
 תוכיסמ לע תוכוסל ןופנס סזכ לתנו mars„ סינטפס 'נ לכ נע }וי ינכ יעכ תעד)
 כת סו דימ לכס סעעג תותי)קסו סמיפתסו סניתכס יכ ,עכס) ןמס תונלתפסו סיקעס
 סז —

, trasmettre (jas) (טקישרעבימ  ,Etre euvoyer ז"עלכ ם"יפלע Auv’ch (1 

 (ןטגניברעביֿפ ןטרנעורעביפ)

> 



 תת ג רתסא םונרת
MIR ₪תי לס  ₪ TONוָתְעַּבְטְתֶא :ךלְמה  

 2 ןַמְהְל Mm ודי .לעמ pelos * am ינלעמ היִקְנּפשּונ
  MymaTאָתְרְמַה אָכיעְמ גְנַא  Nםיִדּוהְיַה ררצ :

TEN 9 3 mרמאיו (א)  anףסכה ןמהל  
 NIT אָפְסַ .end אָּבְלִמ

enוה אממ דל  NMןיִריִסִמ וכ תושעל םכעהו ך2  ra.ךיניעב בוטּכ דב  : iארק 2(  
DENIEDירפס : .ךמדק  Tanןֹושאָרָה שר 113  

Nahtוב םוי רשע הָשולשְּב הָאמרק אֵתְריִב  ann 
Monaרע,  ms vanהֶרוְדְיִרֶש אדי לבב . Hamא  

an Fat eyrens רקפ יִר 993 Ian 
  tomיסולימרמסא תל

 my ו רֶׁשֲא תרופה ןיכרפתר - רולו אָכלַמ
 הנידמו לָּ לע ןינוכרא ןְנַמְתַמְד

 איכלפ
 י'שר

 ימ תויס) ךנמס תפמ ונפעיט לודנ רנד 35 ןתמ וס .ותעבט תא ךלמה רסיו 0(
 תעגטססט

-6%%%%5%559%%59%%%%59%99509446 5250%%5559559555%5%559- 

 רואב

 pro סתומ סכ רט5 ,ותעבט תא (י) .('ג 'פ ןמק)) ךנפנ Seh סכ6)מס sein לעסו
 , קרפלט סעס סנו ,ךל ןותנ ףסכה (אי) „1903 3109 סותס) ןפס !כויפ ידכ
 סופחלו .3ותכ) ןמס כסמ ,ןושארה שרחב (בי) .ךיליעכ נוטכ ססמ דח5 353 תוסע)
 ,טרתתס) ךנמס ?כוי Bis ילכ ,סגיכסס ןמו) קלות כ"י לוע ן) סיספ ף6 ,ססיונס
 9:6 ? תונערופס סס) עדוסנ סוס ןמוס ךופ סילוסיס ומכניס ןמס פרי Ad ךי6 ונפש םיו
 םיש 15 תופמ) רפפמ יש ,וניכי ו ועדי 6) יכס or„ לע ונפס סעכתמ 6) יכ
 כספ5 לוסש ופכ ,סנילפ סו סירסעו עכסכ סידי תנמכ ןרפפ מורנ) סיסנו ףט סע
 . רתוסו יד סמקכ) לפשנס סיסו סנכ mim סו och‚ תופמ ,  anf) ah 'גל ו6 '
 וינע Jana !פ) רנכטכ סויס סוכ םומי) 797 רתככ ספכי ,וב םוי רשע השולשב
 '6 תויפולו ,(ןפפטרטאג) ימורו ינוי ןופננו ,תיסרפ Din ,ינפררשחא .סניכסס סויל
 דרפנס ,תוחפה .(רעטוטהטטפטס , רפנפ!פפיטמ\) 8'כו ,סס יסרפ ןוס) ךרדמ תפסונס 'ח
 ספ ליככס ןמ דק רמ6 ,'וגו םשב |. (פטספ) סינפטעסיס 56 ןיכוקמ סע וסו ,ספפ

 ,ךנמס תענטנ ססס 355 סתסנו pA ךנמס תכנס )כ ףוסנ כותכ סיפק ,?קול
2190 



 םונרת | ג רתפא 04

 ןנקְבְַי pe gina הל as םֶחיִנהְל הש
 ןיִא ₪ : אָעְרַא VEN לע בתכי ב

 .any רַפְׁש אָּבְלַמ לע ?De = בוט למה
Han ְּאצָדְבואְל אָבְרְּ ָסָפדרּב [N mern 
Kan פק Dem הַכאָלִּמַה ישע ירי"לע Spuk 

 ור  —— Eeיודָי לע לוקְהֶא ףסֶכְד
  TTS = Elaיזרומל אָּתְִע ירבע ° למה

y 

ONמו אָּבְלמְר יונג תבל  
 : יאְרְצַמְד ןוהרובעש זמ ןוהְתַהְבִא ןֵקְלַפְד jan ןיִּתְׁש יִנאָמ ליִכָ

 ידעאו
 י'שר

 בתכי (ט) :עככ ןיפ רתו)כ ten ץיפ .הוש ןיא . ךלמס תדוכע) סמ תל
 0736 תונידמס med mich סירפס 3תכי - םדבאל

 רסיו
9330 0%%%9%6%%%%%%%5%6%%%>%%9%%%%9%6%%%6%%%5%999046- 

 רואב

 תנעות סופ ןיפ , הוש ןיא ךלמלו en„ יתד  סיסוע סניפס 095 ןכ 6% ,ססיפ
doyלע ן) עיניש קונס 96 סופ סיסיפ  ach „omסתינס) פר סיסי וכונענ  , 

 םיפלא תרשעו (ט) יר5 ול סג ספרנו י))כס 253 וס ךנמס 253 יכ nd„ סעטו
 , ךנמ) ךסס סז ערפי ס))טמ יכ גטס ןפספ סמלי, n’<- ג'נלמס רמ6 , ףסב רככ
 וכממו ול וסופיכי ססו סכ6)מס | ישוע) זול ס))ם סיסיפ ךנפס Des סותתל סלכ סולו
 סיסי סנוממ לכו ,סל36ל ,ana | )"| רע ייקי Jah 3901 , כ"ע 'ךסס ופופ ערפי

ınlın „Podינסמ לוקס ךתכוע כסוקכ  ohי ססעת סכ ' wih5ינס) ףסכ יכככ  

 ,'ספעפס תופעס ph סתניתנ רול) ס5כ Ab יכ Dahn יסוע ידי לע ך)מס ימג 6
 60 ,סוס סעס 7כ6) ךכ )כ תת) ןפס רמימ ןכתי ךיפ לוס םי סנמפ יכ'ע
 יתיפכ ןכנו ? לנכס תנוטנמ ומנע תכוט) רתוי לדתסיש Pyd }55 לסקס ררועתי סוב
 ידי לע ך)מ) ןמס רמל 3:6 ,יסיכמ ס)ש5 לוקט6 סעט ptt דס סכמ רע6ס סט ןוכנ
 סרטע יכ ,qףסכ רככ )6 'י ךנמס ma dh לוקס) ssch mad סננ5 tan סילוסיס גרסיפ
 . סתנירס ידי לע וכ עיניפ רטועסכ Pyd יניע ה ת6ו רמלו ,סוס סיכס) ידו סלעי
 ופכו (ןטגפיװ) "לכו ןועכפ pe לוקס סעטו ,ידיל ומכ ,הכאלמה ישוע ידי לע
 ופוגרתכ סכ5למס יסוע סעטו , (וט ג'כ תיספרַכ) ל"ז ןמ'נמרס) םס'תנ רפסכ רלוכמ ףוסט
 , רעטטוורעפ:םטֿפמטעג b'לכ = 8ילוס)ו םינכס) Pyd תכ6למ !ע סינופמס וטוריפ 8תַדיִכע 17307
 רפסכ סכפ)מס יסוע סעסכ mh כ'6) |, 6תעכשמ ןידכעל יולי לע רמ6 יכטס סנמתעסו
 ג'כנכס ירכד) סנממ | , עבטמ) 339 סטענס רייולמ ףסכ ונתנ (DO לטל סימיס man .סילנמ
 bרוקס ןיכי רטסכ ,רכוס סנירסס לע סכ6)עס יפוע סעט סיסי ית6כסט יימי ןכ6 כמסו
 na‚ רתוי וס ןופפרס )כ6 .(ךרוד) ועמעמכ ידי לע סעט כ'ו ,ססימכדמ ליכסתס

 דעסו



 זת ג רתפא םוגרת
 םֶהיֵתָדְו oe At לֶכְּב 7* ְִלָפלָּב יריד
 ns ya ;רונש — Sr —* 4 PX ans תרריזגו
 + ךלמלו םישע DIN לפה ןיִמעֶמ ןוהתיל אָנְליִשְבַחְ
 הוש ןזרש ןוהְתיל | אָנָרְמַח
 הרג AN Papa אָל צְנְסּומיִנְו ןיִרטְנ ןוהחיל אָנָל יד אָיִסּונָג ימי
 תיִא הָאְנַה הָמּ ןֹוהְנמ יִמיט היל זריל אכלמו ןידבע | Arms אָבְלַמ יניר

 היל
 י'שר

 :ךלמה יתד תאו (ה) :תינפיש םדסכ סוי סוילכ .םויל םוימ = : קיל םדק
DR) 

-9320000%%9999%999%%9%95%9%5%%59%99%959%499939 444- 

 רואב

 ,תפז SED סלונתתכו ,עלונו ססכופמ ית)כ דת כמ oh יכ ,לנכ ילוסי ספ
 ויספ לוק ילפסמ ספרנכ ,תולג) mp יסס תענ סינססנ סילוסיס ויס :תפקנ:יכ

 sw ךלמס ככ ילו ןמס כייו ,ךנמס עקב סיס רנכ יכלרמ ןכו ,סיכנפס לכיס
 ילוסיס יכדכפ יכ ,ך)מס ינפ) סיפיס יכנל רפס )ע כוסכ סיס ערפנו ,ססילע
 תכומכ ,ךלמס רנכ | וסתכמ תמפנק סו ,םרתו ןתנכ סעעכ וינפ כוס לינס
 ספ וכוככז לע תולענס רפפפו or„ תעל) וכי סיס כ ןמס סנס ('ג 'ו) ןפקלדמ
 ותונכס) פוכופתו „1937 Dh סתס סו 1303 ,תזס סכועס ת6 סג לוכוי ילוסי
 יכסופמ ותו = וקיזקסכ ונסו Tin ןימ6ס לכ ,כעיס ססירת6 (pn וככל תש כ
 «m סופ לוע עדי סע ילופו ,יימתי ןכ6 כרס זע ריעס רנכ cha ,תוכ)מס סולט
 (סעטקרפסק) עורות סז סיס Dh טרפנו | ,רתס6 סתסמ) ינסס סויס דע 9370 לכמ יטרפ

DOGססכ'מכ 9909 ,סכונמס יקסע לכמ סנופ . WEDםימעה ןיב דרפמו , mm 
 סתדנפ סויכ ןפ mod ןיסש , יי ןכ6 390 MD ריעס רטפכ | , תוניחכ סמכ) סוכ

 תויס) סתלנ6כ סככס לוק עפסי כ יכ ססינע סיפקס דנג ועסליו תוכנמב סימס וטעי
 ספור BER דכופמסס pone ותופס דוקפ) ןי6 סג ,סס ריעו DB ריעו סירזוסמ'

 ץרסכ סתכיסימ oh תולידמס לכ3 וטספתנס ידי לע סג |, תוכ)מכ סתכק 16 ורלעס'
 ללוס קפס ןיפו ,סענפמ פס6 ריע וליפ5 טלמי כו יננכ קנס סיסי pn„ לנוי
 יופכסו ,%ק רממ סז יס ,םע לכמ תונוש םהיתדו :יכ  ,ןר6נ סתניסיפ קמ
 תונמ סעטש רע יכנמ ןמ לתו ,סע יתד כמ 15 ,סע )כ יתדמ תוס ססיתדו

 יכ, ג'ננכס 3096 ומכ סז לכ3 סנווכס , סע לכמ סתופ תונופ ססיתדו רעונכ , שי
pht unaוס סע סנונמ 95  vunלחלל  Shenסימעס  phסענעיס סע סס)  

 תל סיטוע סניפס ןס עולי סנ ,ססיניכ סס רק סימעס לננכו תוכנמס לננכ תופעל
 Sonn כ םייקי ןכ6 נכס תעל) סכמ5 mins Tan“ ןידכ סגיד כ'ו ךלמס יתד

‚onיכ  nhכתוי תונו ססיתדו סעעס  „on Janף5 ,ףתוכלמ תומופ לכ יכ  
 סופט סמ 353 ךנולכ תופעל ודחתי סוכ מ'מ „037 903 סומ סו סינוס סס יכ

 ססינע



 םונרת ' ג רתפא 312

 ןסיִנ הרי אוהר ap Wim ןושארֶה ׁשָדָחּב (
 ירש אָּתְרַּת אָתָשְּב

TE ——ףלמל ליכא שחוקהא למל = רש  In Den tenטרק אנדע אה אפ  
Dim unמ מַה ןמחה ינפל  speא אמל  

 סירא רחל as שדקל .שדתמו Dr idyd רסע יִרְת אָחְריְל אָחְרִ
an ann UT yaאכלמל  

 Say IS ENDE SON (m D : רדא
NT > -9 5 ומה שרפתרמו רדבמ  ae0 == 7 ב ₪  ERל ונשי שורושחא דל 1 *  een 

an 8רֶרפַמּו  heםיִמַעְה  mapןוהנמ תַצְקַמּו  
 ןירייד לכב

 י'שר

 ימ טריפ ו ליפס ימ ליפס . לופ ליפה (ז) : סיככוכ תדוכע לע רסווסו ידוסי וס
 סזילכ לכונס ליפס לוגס וס רוכס וסמו םרפמ כופכס . לרוגה אוה . וס רכק םכקמו

 סדח
AANA 7777772777777 2272727202202 

 רואב

Dahn 172ןכ)| יכדכמ סע סתויסכ ס6 יכ  Ep3סתלפמ , onתוינעפתס לע סכוי  
 , קריסנ סע סעע כמו לופכס עעמ) 859 סיקיתעמס ןמ דחפו ,תועכס וקפנ
 לכוגס Sons ןכתיו ,(י'סכ) םריפ ו boss m ,ליפה (ז) .סכוסמס 7« וסו
 < ,תוס סעופס ליפס רתוי ןכתי תע סוילכ ןמס וכ כפע כס דס ססוק סיס
 1753 ופוריפ ID„ .ןפס יכפל סעע an ,ססס סימיכ לנכומ סיס פותינסו ססקס
 סירופ סע 1303 יסכפס סקס סג לימעס כותכסו ,?לכוגס יכנע ןופנכ ןיכוקע סמ פוס
 סוי) סוימ יופכסו ,רנק כקמ סז יכס ,'וגו םויל םוימ .(ו'כ 'ט) ןפקכ רוכויס
 סנסו ,רלפ םלומ וס רעע סינפ (Erw סוי רטע ספלסל לכוגס 5יו (Erin םדוסמו
 obs ופכו ,םממ וכ .ןיפט םוסינו ססק י'ע ספ יכ hir„ 'ס on 5 סוס לרוגס
 לע כ'6 den ,ופרסו6 סכותס סתיס כ םעמ וכ סיס וכל ,סרומס Ds ס'נמרס
 ע'נלרסו , 5קווד עלומס סוכו סויס סוכ hir סמ) תוקקס) ןי6 ןככ | , ןמלוסו יכק יפ
 וכ סומתו ,סכופת 35רשי ועעיט ילכ ןמוס ךיכ6ס וסו וטכסמ סיס ספסע יכ רעל
 ? ימינעס םדוסנ סעוקפס Ban רככמ סטס עדי ל יכס ,סוכ 237 לולג סכמ יפמ ניס

 תוכנמס תנסנכ 3373 ופע טעיפס תעכס ןכסי ,שורושחא ךלמל ןטה רמאיו (ח)
Inhספידמס ןונקנ לנכ ליעומ וכיפס סע דימעס) ותוכנמ תכוט) סו ספעיק ךלמ)  , 

 ותריסמנ ןמס רכז 65 ןגונתכל שי ,רהא םע ונשי .ןכסתמו וקיומ סנרדפ 6
 סמ



 וח ג רתפא סוגרת

er —םֶהָל דיִגהיִ  eiיִדּוהְי  : 

 ST ןיאדדיִּכ an אָריַו תיל ל מֶה —* ₪
Sem ול nme ערכ mom im יכררמ 

 ויניעְּב a0 sen an היל דיִנְס mn תלו
en psלשל יוולע  . 

 ka ובל Tier m NE MMO : אָחְתַר יִבְרְרַמִּר
 יכררמ םבעדדתַא ול (IT יורי אט שואל יומרק ךוח

ng דימשהל ןַּבֶה שקביו - ca. Sarah 
 *  —— aeתוָכְלַמילְבְּב רֶׁשֲא םידוהיה

 : וכדרמ םכע שורש ושע ןמ לקשר בקש
 שדחב זרי ןָמָהְד יּובָאְר אָּבַא

 הָאְצִׁשְל מה עבו TOT תצמע ON יֵאְדוהיִו אָחְכְרּב AN אָּתְרוכְּב
 אָחְריַּב (ו) : יִכָרְרְמָד אָמַע EINEN תוכלמ O3 יִד יֵאָרּוהְי לָּכ זר

 האמרק
-re OOOO OOOO 0000— 

 רואב

 5רקמסו ,סוסתסי 5 ןכ) ידוסי וסע יפ) ,ידוהי אוה רשא . וו תחת וז טתוכוסלל
Pbנותכס סומ ןינמס לע ךמס יכ ,יכלרמ תנופת ליעל כתכ  , Absסירכדס ליפכס)  . 

 he ו6 ro„ טככזס ומכ יכדרמ סעטו ,תיתמפס סנסס תז סתיס oh ונעדי ל סנסו
 יכ ,ויתפס ומ לע סדפס תינסיפ יופכ ךיפ סומ דמ)נ מ"מ ,ספוסדל oh יכ תו ניס

 60 ,ידוסי וכ ach רמ5) = , ךלמס תונמ ph רכוע סת6 עוד סת)6ט לע כיססמ סעכ
 ולינסס ירנס ןמ לס תעד) סנמ .סיסוע סניפ ך)מס יתד תו רמ6) ןפס קדטנס סו

 סוס רעלמס )כ וכ סס לכ , ))כ (on ביעס נח רמו) ןכתי , 'ונו תופכ) ןמס)
„Danססינפ עמס ו סעטו ,(טגלועג ןטנהימ עטטסה רע ןטר) סס) דינס 'כ סנכומיו  

 סנתתנ יכ ,ןמה ארו (N) . רתכי ליכסמסו , N) טכינ ןפנהימ פטרָאה רפ) \עמסמכ

 ו han רמ6 ןכנו .ליע) mars ומכו hd„ ופ ערוכ יכדרמ ob ןנונתכלוכ) לע סט 9)
Indסוס נותכסמ , יכדרמ םע תא ול ודיגה יכ (ו) . עמשיו  pam mhלנכ , ob 

 ספרנכ וכיכס 63 ומ ,סיקיתעמס תלככ) ספרנכ סםעמס סוכ סדוקמ יכדרמ תל ןמס ריכס
 לע 53 יכלכמ סע ונויערכ ולעסו סרוכדנ וכ ולינכ יכ יכתל כותכס סעט ל , סירספל

 ויס 1 וליגסע סמ לע וטרפ) יופכ סיס תל ת)מ ינונו .סעס Jan ותתקנ תחקכ ותנםחמ
 ועילופע סיסרפמ םיו .ילוסי וס כפל ורמפכ ,ויגפכ ותעירכ תעינמ) סנס יכדרמ סע
 , 52 סיניגעב 937( ךיכפסע ינשכ סנכתמס ךכלכו 597 ךרד סזו , סתוכישו סתוסמ ול
 וועס 65 196 לכש ומ ןיגעס לופכ ,יבדרמ סע .ועוסס ידימ כו bרקמ ןיֿפו

 ולגנ



rence 

— — — — — 
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 Nano sangen ידע ורמאיו ₪ : הָוְחְתשי
 ?van 7 אּבלַמ ידבע 4 ש 9 -
 mb„ אָּבְלַמר da למה רעש EN לפה
 זרי רבע AN ןיד \ זרמ רבע התא עורמ ST בל

 :תוכלמד (nen Sara : ךלמה תוצמ תרַא
 ןֹוהְהולְלַמ ב 0

nm Naויִלֶא  anאֶל םויו  sam non madאלו  
 ןמָהל ואיוחו ms לב Hans 72) mr עמְש
 יטגתפ ןטקתיה וסל Sa ar ּודמַעְיַה תוארל

 יֵמְנִהַּפ לבק 65 = ל
 ann הידבע הוהד לע דיִנָס ma אָל em יר ןוכל ya omg ןָמָהְד
 לע ןיִחְג הָיָה אָל man םביקָה יַד תוסרדנאלו cr אָמְלּוטְּב היל

 הוהד
 י'שר

 יכ תימנופ סוסתפי נפ רמוסכ .יכדרמ ירבד ודמעיה (ד) : סומתפי נו ערכי
bכו 

-9?300%9%9%9%99%%%9%%9%9%%999%%99%990%99%9%999%4%- 

 רואב

 נע סינותכס תועמטממ כ'ג סרנכ , win ןמס תינסי ל5 כססס ו6 ana יכ ,וכרל

 ופ , ליכר יכנוס ךלמס ידכע סז לע וסוכיעסט סדוק יכדכמ תיומתסס 9709 םינרסו ספר
JEDEסח ,לנל 1 קזיס סופ ול עכפי 6 , סכ)מס 352 רכדס עלו'פכ 15 רתסס)  

 65 נותכסמ ספרנכו , סילוסיס לכמ ותמקנ סוס לעינגס np יכ תעדל לוכי סיס כ
 תויסנ , תועמס ןקת) תע לוע סתיס כ וקו , ןסוסכ סנתכ תדס סתיִס יכ לע סו עדי
 Ih נכס רפפ , Din םוי וילא םרמאכ יהיו .(N) .ביעס) ןיפ ךנמס dts נתכנסס

hunיכ  abסינקמ ויס סס  Ina)סכלמ תולמ כומפ) קר רוסע כלמ סיס 69 ו) סתעירכו  , 
 ויס ןכלו ,ךכנ — wotet ו5כ dypo SD סינכ תרלו סעירכס לע סיתרכומ סתויסנו
 עמס 6)סכו , na min תל ורנע לע ותופ omm ,ערוכ יתננס יכדרמכ סיפנקמ
 ירנד ודמעיס תוכל dh ,ולונכ ססקכ)ו ותופ סתנספל 6% , ןמסל ותופ ודינס ססינפ
 ,ןמהל ודיגו = * ןוסנמ נק ו ומונכתכ , םהילא עמש אלו | , סס) כיטסט יכדרמ

nenסמ .סוס רנדס ןמס) ודיגיו ורועסו , ללקמב סיעיכ ול וג65עו , סדגסס לועפ  
 כפכמס רגסומ רמלמ 'וגו תוכל בממו ,'ונו ססל ליגס יכ וס סלגכס ?עפס וסרפ) םי
 . (ןטבעגטג Emm 13 jean רפ וסמר) 'נכ ססל דיגס יכ סגרותיו , סתרימ5 תנס
 Bas כמונכ , תופרכ (mo ודיגיו רמ6 דס | , סירס5 סימעט לוע ונפנ יכנס ןמ ןיכתו

 סזכ ,ולמעיס Dad יכדכמ ירכד ןמס) ודיניו רמ לתו . יכדרמ ירכד ולמעיס ספרי

 , יכררמ ירבד ודמעיה . רחכי ליכקמסו 'וגו יכדרפ 37 (ודמעיס םופרנ) (no וליגי'
 סתעוקפנ .- ach יכ תונמ כ'ו (י'קכ יככלמ) ידוסי לוס יכ סוקתשי נק כמוס

 סתונוק



 הת ג רתפא

STETS 3יננאַה  
 לעמ ואְסְכִתֶא םשיו והאשניו
 לכו ג :1תא"רשא םיִרְׂשַה לכ

reg on an 
 םביוחתשמו םיִעְרכ למה

ms 1393 m”הלמה  

 םוגרת

Miיד 870772 ןֶמָה  
 קלָמע 2.28. תיעְרזמ
 למ בה היינו אעישר

Pam Noהיִסְרּוּכ תי  
 יד אָינְבְרְבְר לָּכ יולעמ
 תצומלע יֵרְמ ונע היִמע
 עַרומְּתָשָא אל ורָּכ רע
 רע נב קיפ אָמְלֲעְּב

 303 כ ןמו איממע לבל
 לָּכ לע ma עֶרפְתֶא
 .VO ₪ : לֵאָרְׂשִי תיִּב אָמעָל יֹותָהְבֲאְו והיִא ריִבַעְי יד ןיתקע
 PD Ana םיִקַה יִד אָמְרְְנַאְל ןיגחנ אָבְלַמ תיִּב עַרְתְב יד אָכְלמ
 m mm אֶל arm תּכלמ יהולע דיקפ 12 םּורַאןָמָהְל היל
 היל ןְּבַרואְ חל Ta m הוה יִד לע am) Io ma אָלְ אָמְרְנַאְל

 אמלומב

No) ya 89 an 
 = הוחתשי

 י'שר

 סופר Ars ס"כקסמ .ןמה תא ךלמה
 . םיוחתשמו םיערוכ (ב) :ססילע סכעה

 bונתפ סדוק כ5רםי לס | ןפכמל
 DB יכדרמו ךכיפנ Dub ומנע ססעס

 ערכי
-?23000090%09%9%099499%%%95%%%555%0%690%99%996466-- 

 רואב

Indכוקס) עולי , םיוחתשמו םיערוכ )2( . םרוסתפ  W373סימיס  DIEסויס  
 ,ססי)פ וניפ m לכ) Ins ינפל סלכ6 סיפ5 לופ)ו תוותתסס) סרפ יכ)מ 56 נסנעס
 ,ול הוצ .וכקיכ Som ותו וקנסלכ | ,ןמס ינפ) תלו סג ספעיפ Inn סתע סופו
 סותס תפוס סעינמס סעע , ערכי אל יכדרמו . וס יח י) יכמפ סעטכ , 191303

 ןופפכס סגכתמסו .רפסס ןפ רסס כקעס |, 173353 סתיס סרטם )"זס תעד) .דופמ
Anhןנלופ סילנע סוסל )ע  (סמכוטב סי on)סנסס ,תז סיכמולס ל'וכמ םי ןכו ,  

 תוסתסס) סלכ Ads an יכקס סנרתמסו oem„ ךלוס םיש) כקכת )ו סכונמ תוס
 6 unn טילודגס סל6 3 ינפ) סיותתססס יכ , תוליסתכ סעט כ"ו ,סל 73 ינפ)
 ,ןרֿפ יכנמ ינפ) ווקתסס סיעיעסו Drag סמכס , פוס moon „dar ללכ ונתל (m רוסי
 סויסו ,'וכו סמולפ תוירכס דוככ לולנ וכעסו , ץר6ס (op סוקתפס ןכיכ6 ססרפו
 וסערמ םיֿפ תפנקכ ,יכדרפ) ןמס ןיכ סנופס סי סתיסס , ידס3 וכעפ סיקיתעמסמ
 ,ספ0 סינפוסס לכב סלל . יכדרמ 7139 רונעכ טכסס תל סתס כותכסו וקקגתס רוכטב

 תינגמכ סכסתי Th ספקוי 6 .סנונס יתנכ 15 Dann , סנעק ıb סלולנ ס3סס סיסת
 וכרל
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PD N ךָבָּרַה שקביו ₪ sam 
YENS) a9) IT םוש J 

  manאָמְנתְפ ץע לע םֶהיֵנְׁש ( mameinמשק
ahלע .ןוהיורח ּוכיִלְטְצִאְו םםימיַה 27 רַפְסְּב  

 ,ML הָלֶאָה םבירבּרַה ms ₪ ג כ —
 Nm | רַתָּב ₪ ג שורָושחא הלמה "לד

 זרלע ןילתזה 1 תא

 ןמ תַחְנ .אעיִׁשְר ןָמָה son תרמא (ja אָמְלעַלָּב far םדק אָניִד תַרְמ
 שורָושָחַא אָכְלַמ בר ןעֶכ אָקְו ךשרקמ תיִב נב אָלְטַבְ םלשוהיל ןשוש

 תי

 / י'שר
 SEDE סוטס Diem„ ירבד רפסב בתכיו (גכ) : תיזגס תכש) יכפויפ DOG ונופל

 : ךנמנ יכדרפ
 לרג :נ6בםיל סעופס) םויס) ו סלופכ תרננש .הלאה םירבדה רחא (א) 3

 ךימס
--200%09%900940900%090909%9%%9%%99%%9%0%%%908066%6- 

 רוא ב

 np mp3 לז סיסי סמ) , רגו רתסא רטאתו ‚550 סעטמ סז כ טתס כותכסו 'וגו

 (hs רטפ5 י6 תויס) ערפנו , סוכ (Tin 9373 סכלמס  כעסכ Anh וידכעמ לח כומיט
 , ססיכינע סנכוקס סוסכפ לע ללכ סיקר סו ph ןכ)ו , פרקי ו min ךנמס 6
 , ךלמה ינפל . (י"טכ) ךנמ) יכדכמ סטעט סנוטס ,בתכיו (גכ) . תק וכסמ .רטסכ
 8599 ךלמס תינכ לימת ןיסנופ ויס סעטס סומו 'כנמ סדק 5רידת יכקתמל, י'ת
 תכסנג סימגומ ויסק םיכקפ דוע פיו Ss„ 05 סילנמנ vdt ('6 | ז) ןנקנדמ

 .ז'ענ3 (יפרפ) םלס 3
 סיפפ נמל ךומס Dr סיסמ לקפלו , רכוש םכתו ןסנכ denn לע כסומ ,רחא (א) ג

 יכדרמ תפיבו תוכנמ) רתסל תעגס ןיכ סמ jur ךטמנו ,םרוסתפ תוכלמל סרסע
 , סינק עמס כתפמ ע'צפכסו , סיסירסס סטעפו תוס ספינס ןיכ סג , ךנמס רעפ 6
 יכת6 ךומס Anh רמפנפ סוקמ לכ ,סיפעפ סמכ ומלעב וס כתכט ל)כס לנ) וסו

 תעכסמ ף5 ותופ נו , תוכלככ (Dich סיכטויס סעפמ ,ואַסְכ תא םשיו . גלפוע
 לנכס ופ we„ יפוכו ךנמס תל רמולכ , ותפ Ach סעט סוו ,סיעוליס ילמו סרפ יס
 ןוקתס 7m סו Ba 36ןטס סעקי סו , ןמס לע ות כס סעמו סעכטס ונלמ לח סיס
 סוס ןמס סיסיפכ ערפנו , סס"פב לכנס (סיררעשטו) Bin רח סיכסס תענס וניקתסס

Theעולי סנס 2 )"ומ תעדכ ילמ גל יסרפ נו קנמע ערזמ פרסל  nosסוס םפטס  
 סכפמ ילוסיס יכדרמ לס ל)כ יקוק סומ ןיפס דעסו ,ונופר לע Dub סמ לככ ססע

“ind 



 דת ב רתפא םונרת

ame Dim Senn ₪ omaבשוי  ya 
 «mau ּס kan Am oma ןּוניאהד

 יִנָש van 2 ףצק 2: טה הל MBH ןיִררָהְנִסְּב

ein ירמשמ en יסירס אבל עֶרְתְּב MER 

je Ti) won Nee 
A972 עו 6 SR an Gn 

Dineaתועכ .אָכְלמ  anהָכְלַמַה רֶתְסֶאְל 39  
 שב ךלמל רַתְסַא רַמאָתַו —8 ואָלּו in אכל

 יבדרמ אָתּובְר .זריל aD תי
 ןירתגסולק J אקלסְל
 Pam .יִאְסְרט Ban mia ןֹוהגְׁשילְּב ומעיִתֶא 52 דַח NER קואְלּו

71 

 br 287 אָתֹומְד NED הֶאקְשַאְל ורָמָאו אִָמְלַפ ירטנמ אָּבְלַמ יגברבר
 היִלְטַקְמְל EINEN — xy אָמיִׁשֹואָלּו אָתָבְלַמ -רַהְסָאְל

NDD3היִכומְד תיִבָּב : Go)ערומתשאו  rd NINEקרוהד לע  
Damיוחו .ןינשיל ןיעבשב אלְלמְל  MIN) Non "nosרֶתְסֶא  

 אבלמל
 י'שר

 ספ :יכדרמל רברה עדוו (בכ) : תומס סס וקוקסס) .די תלשל (אכ)
 סיענקכ ריכמ יכררמ סיס5 סיעדוי ןילו יסכט ןוסנכ ויגפל ססיכנד סירפסמ

BE) 
--2230%099900%90 0%%0%909%%09909%995%%5%%0%09%090%509%0046- 

 רואב

 קיספסמ 1303 ,רעפמס סו לופככ ךכלוסו ,כותכס כועפ וס ןכ 'ונו םרתו ןתנצ
 ,ףסה ירטשמ . רגסוא רמפמ ןידכ 5תסנת6כ ךנמס סעסומ ןכנו , 'וגו רתספ ph רמפעב
 , ןיפס ןיתכת לעו פקס ,תוזוומס יתפו ףוקסמ לע סוגרת רעסס תזוומ וסו ףפס ופרש
 למל י"פרו ,(רעטמוו-ריהט) "33 סגכותמ ןכנו ,סיפסס ופעכיו כותפכס ךס 659 ןכו

 תועפ) ףסכ Ach סדס ןמ ןופלמ ףס ופריפע ספרי תומס סס ךלפס תוקפס) vot נוח יפמ
 סז ןיפע רוכעכ ףנקס תכס עידוס 83 כותכסו ,(ןטקקעב ןײמ) סמ ילכ סע וסו (נ"י
 ,רמוכנ לכו סס'ענ בכזנס (טעסקרטסק) סוס וכושתל סיס סו ,סנס לופס תומלעמ
 ונע לכ וינע וזגר וכוקכ עלונ כחפכו , ןו תמתנממ וכוס יכתפ סוס ספעמס סיסמ
 713 סכוע קר ותלנממ Jo לוע תיגסס Als )עו ,3כ סע ומעפ לפכ יכ לע ונע טוטו
 ןופיסוי רפסנ ,עדויו (בכ) . ףסס יכמוס ינסמ לקס כ'נ סיס תמו רוכעב כוס , וילעוי

 ליגסו תוקע) ופקנק סמ עפט סוסו ,ךנפס יסירס) לכע דת ידוסי סיסע נתכנ סיימורל
 כיכמ Bang סיעדוי ויס ו יסכמ ןוט)כ סיכפסמ ויסק ורמפ ?'וקו ,יכדרמ) תו

 'וכ1



 םונרת ב רחסא 8306

 a לזַאנ ya יֵבְדְרֹמו aa בשי יכדרמו
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 ףואב

 טיל קותל לכ5 , םוכיפס סול עמ ןווכ ע":6כס ףלו . "3 סגרותמ וס dr ךרדכו
 סנתקי 59 ןפ דחפ ע'נפרס ינסס סירפול םי תעד יפ) , יכדרמ יכ (י) + 1 נס
 לע one ול רמק וכל ינופ יכ , יכלכמל och תפוכ ןיפו , סלוגסמ 6יסש עדי ספ ךנעס
 סכלמ רנכט כתפלו .ךלמס neh סתויסל ron לתת ןמ6תס ךכ)ו ל6רטי) סעוספ סלי
 תעד) סנממ . טעמ קוסכ סו , עדויסכ סמע לונעב סנקרגי מס דחפס רפול 71995

 ענמנס ןמ סז ןיפו , ספע סע סנגרסיו תת סעפ Tina סינע Dina ןפ רי סונרפס
"In 6ומוקקכ סעטס ןכ סאו , סוכ ספט  mnספ:נס לתל ף5 ספ:נפ סלוק ףל : 

 סנ6 סכילססו byro לע לעפתס 7933 םרופס סז תפכוספ עולי , ךלהתמ (אי)
 סעט ןכסי סנ .(במ (un Zn יתמגלפ ןכו . קול דסוימ סוקמל סנווכ ינכ סנו

 ba ומנע תל יכלכמ ספרס ma , לכ ןילו רסעתמ Br כותכס ל"ע ספ ?עפתסס
 ילכעמ דחל ספכי Ach דע ןיתמסו ספל לנמ סיפנס תיכ Sin ךרל וכרלל םכננ ךרל
 ,סיסכקמ ול סיתוכענ רתסנ ןי)5 (nie סמיכעס יס סג יסו ,'ונו תעלכ כתספ
 סעעמ סלוק יכדכמ wor לו בפכ Dahn ,ככ תפ וכ (Do ססכ סתטכ 6
 סיתרטמס bu סנט וס עלוכ יכ ןוככוכיקו ,'וכו תכלל וסונזע 52 ךנמס יתרטסמ לתספ
 סוס Sina 326 ,ךלמס יסנ)פו יסכ Ih ונכ סינוכי סייל ,סמס סיסרוסמ סניק ר
 פעט ar ורסו ac„ לנוע לכל ךרדו ,סיסנס תיכ ינפ) סילי ברו לולנ סוקמ סיס

Tom IIאנ  Ceeיקיתעמ  
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 NW 7 877 own רמש m "לא

mag (©) :בט תו ש תצָחמְלּוע  yaיֹונעּב ויניעב  Son may 

 אָלָהְּבְהֶאְל דקפו am "תא oma ונפל an אָשִתַו
preהָהֹונָמזתֶאְ  Anbתי  madתי *  

 Pam 9739 sms תויִאְרְה תורענה עבָש ?As BIT אָהָהְנּתַמ
nndהָל הנשי ךלמה תיּבמ הל"  yay nnאָהְמְלּוע  

ar ya ּהָרוׁשְמְׁשְל — בוטל TWIN 
mn אָתְלֹוה —8 

 Ana הֶאַכְרְק אָשמַשִמ רֶתָבָא ar 0 0 :םיִשָנה
MN 6אָהיעְקור אָחְּבִשְּב  na 

 תצְהְבָשְּב עּבְראְּב Nom Sn2da Mona אָהְיִנּונְנ אָמְּבשְּב
 Syn אָהְּבָשְּב אָהָשּב syarn אָחְּבָשְּב von אָהיִשָחר
 אָיַתְׁשַמּו אָלְכיִמ הל m pm צהקידצ ןהרלוכ NT, nad אָמֹויְב

MT oyתצַתיִּב ןמ  an we Nabenאָהָּתמַלע תו  
m Amos אָהְוַה אָל 0 + שנ זריִבְב ןוהְהּוקנפל ןוהל Karin) 

 אמע

 י'שר

 תתל תויוארה :ןנוכ לשנמ סנכ3 רסממו כז . היקורכת תא להבױ (₪)
 :סתופ סיס :הנשװ : ושרדססע ופרד וניתונרו ןוכל ןיפוע ןכו סתרש .הל

 רסס
99H HP HH HH H HIFI SOLE EOS FFIR110 3009099005000 — 

 רואב

 סלטנ כסמתו זיכו , להביו (ט) . ךלמכ תיכ ססכ ךל) סוכיישס סיניײנס לכ סתע
 .תוכנמכ תררפ סנמדקת 6ו , סרספכ סיקורמ ימי ס) ופנמיב ןעמ) (EP) ןנוכ לטכמ
 «m 'ומנ טפסי סייטכנו | , הנָש סנפנ הנב דרפנכ יכ 'וטכ ס"מס יפרכ , ההונמ

NUM nfןתינס רנד לכ לע סעפסו , ססיפידו  Da817239. / ךנפס םיכמ  
 . ל"וח ירנדמ עולי ס)מ ,תויארה . 63 סגכותמדכו ,תונדגמכו תוכוזמכו סיפ ימכפסו
 .(י"םר) וטרדס סמ ורד וניתונרו od per„ ןכו סתכש) ,הל תתל תויוארה
 סיתוכע) תו סתופ ינכ WEB ,נותכס סעמ רפול ותנווכ (י"טר) סתופ סייע , הנשיו
 ןהנט , (vo כוט) סוס men .סיסס ונייסד Do„ תינכ סת ויסש תונותנס רש למ
 , ןכ סינכו ת"יכ רסס סיסנס תיכ סעסו , ןלכמ תונועס תוקמס סג רפוי לוככ סס)
 , סכטיו לעפל סו ידי לע סככסמו <תפמב כוטנ mn רךימעתמ סמנ תמכסמ סנוננסו

 ךרדכו



 ת 2 רתסא םוגרת

a ekםאו בא. הל יא כ תב 2  
NOT]הרב == 5 נח | 1 ושש  
NERTEוליתמר אקר  m1 כמו * הפ  

 המֲאְ !rs IS alles הארמ 72 Nm NEON אָסֶאְל
 : «m ול *5 an אינצ ng יד 9 הל
 ףלמהדרבר עמְשַהְב יהב mn ל כ ןיעבש "3767 אתי
 הֹוָבִר .תורענ Pe הו EN ak‘ 32 יפא

 הלמה may: non — ל — גה יא הלכה שש-לא 7
 לא um naeh וויר תריפש
 ,MDB. AN תילי, רב המאד ןיעמְּב תראתשא אָהּובֲא MET ןֵרֲעְבּו

MEER MON32 היל יִכְרְרַמ  am mnרָּכ היה (ח) : תַרּב הל ירק  
DIE oneתָּבְלַמ 2  TODןַמ לוע ת —  IND 

 אכלמ תיָבְל תלעו AN אָפנֹואְּב ַּתְסַא תַרּבַרֲא יִנֲה ריל my ןשושל
 אריל

 י'שר

 : סס6) md וסריפ וניתונכ יתבל ול (ז)
 לסכיו

--%0>>5%5%6%%6%%%%56565%5%55960445> %55>%55>%>595-00%5%695+-. 

 0.86 רוא ב
 י"ע תינפר-י .םיסכ וניני )ב ידכ , רתס6 יסרפ (de סמפ ת6 סנסכ סע5ענ [יסש

 ראות תפי .סמע תפ לינה 5 סי)ע סוכ יכדרמ יכ תויסכ ,זסלס ירנעס ססס

 ,,תבל . (ז'י ט'כ תיחרנ) עז ןפ'נמרס) סונ:ס תוכיתנ רפסנ Shan ,חארט תביטו
 םרד ילופ , ps ס:עמ לע wor 5 יכ סכ ןכסמ יכדרמ סיִכ Pb ס)ותכ סתיכס יל
 , וכוזפ יוימ לוי bרקמס ןיפו (ע':6רס) סש6 סתמקנ סיפוי רונעכ והנקחמנ סיפק תבל
 יננוקע עמזמ בופכס ןוסלמ , 'ונו עמשהב יהיו (ח) . ('3 תופפ) ןנל סע יסיו סעטכ
 , סדמעמו ססותי נע לכ —* ינצ תופי סיסנמ טליכ 6ת!עפ סע )כ ומכל תולענס
 , סולעס יונכס רוכעב , תו סתקל phy סילכיקס) לול ןיפשות ויס = 89 סידיקפס סנו
 כ'תפלע ילדווו , יכלרכ סע סזכרוקמ Al ab רתס5 תתפסממ סולכ כ'נ ועדי } ןכלו
 נפ ,סז לכ תפ ועידוס תוכתפס סיכנסו ,סתדנומ תו vor תל תתפו תת }כל ונס
 תי 3 mm , ךלמה תיב לא nes„ סעטמ סדינס) Ass נותכס דיעמ רזסקכ
 סנכנע ופכ 16 ,ךנמר תיכמ קנת סיפנס תיכ סיס יניפ , ךימס תינ כ'נ כקו ' , סיפנס

 סזע
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 רַב אָרְגִרְּב יעמש רב sy שיא WO מש
 — וו ב לשורימ הלגה רשא ( NER 157 אָרְבַנ שיק -:םע םילשורי

 Sur אָעְבּו דור תי un ה התלגה רש א לת

ae TER aoּקְבש אָלְו הילטקמל  
 a הוב לכ ל

 - — mt 23 ךלמ רבָגְרַכְבַנ

 Pers רָתְסָאְו .יִכְדְרֶמ יש איה MOTTNS ןמו
 יעמש peE הכו ּהִנִמ | תב

Dis ד ₪ = mar לטקָמְל ּהיִרְב המלשל דוד ריקפ Tee 
  tn nmםע מלט שוהי  abaיד  nsםבע  aתאבלמ

 הכו 2 אָבְלַמ ר — ילגא יד הָרּוהיִד  eenשוירדו
  3» mקפנ לב  omaלָכ לֶאיִנְר םבע 2 ןַמ  —Eלַא-שיד

us תָבְלַמ שרו. םע ולעו em ןִמ וקפנ — ןָמָמ ּווָח יד 

Narıs תַרְּב BER אֹיִה הָסַרֲה SEN ₪ : אָקְנִיִּב een 
 יאמאו

 יישר

 פרה פורר דת תש ,ןימילכמ |. יניסי שיא

 ול |
— 1335529992909 960000440009 999 9097090494994 SO 

 הד איש

nina רמקג סמ סדוסי תתפסממ וס 06 קכ nis Ab ידוסי סקסס ת%ק תעדכ רמפנ of 
 יניב. סילפובי ינועמ סיס סוס יכדרמ סו ,ןפלב טנסמ ,ינימי שיא . ? סילסיתמ

 ס)ונ) סינפוכימ ךוע רוח יכדרמס רמוכ ו: ןיכיר5 , ל'זח תעדכ םרוכ  Sch. Inhומכ ס)ע
 יכ סגינסל .לכו5 .65 כס סיכנד ורע6נ ינסס סונכתנו ,םס"מכ ןייעו ע'נפרס נתכמ

  309סע טי)פורינ יכדכמ קילסו רוסו 'וכו ספתופנכ סינפורימ ןיס ה תספו יכדרפ, = ל'זו
 3ותו (םכוכ ימיכ וסו) 'וכו ןיכדנתיד עט  Shan ab'וכו ןיתכת ןיגמו כלמ ,

 סמלו... ככ ןכ כפל תתימ רחל ינט סעפ רפפנדכובנ סלגהס יכ סר סח: יתעדי קנו
 תונ:מ תוס רתספ נתכס  oemםתתיקנכ ו'פ) סיספ ןוקפכס סגכתמס סג כתכ תזכו

  6בטיפ סינפ ס'עפ סנקו סנותכ .רמפכ רומפס = , סיי ס'ע) ךומס תכ תותפס ?כל ך!פס
 3ע סכוי סוו , סכעג סקנ סתופ סנכ כותכס נס ? תונותכס לכמ ךלמס יליענ דוע

 ספס לנכס יפכ , חסרה (ז) . סיגס3 סכר סתויס « himןיב  nsוס תלמ תומס 18
 סיס. סנתתנפ ספ סנ ןכתיו םדחתנ ןוכתלס ספס וס , פיס  Insךכ רתפו ססדס קס'לכ

nnhs ופכ ,סיפי כוכ לע סייסרפס סתו6 ולכק ןכ יכ , רתס6) יסרפס ןוסננ סנתג 

 ,סנרתמסו עו  minsןכתי ול ,נכוככ סריפמס רמו)כ , ככוכ יסרפ ןופנכ רתסל
brot 



 טצש ב רתפשי םונרת

ct Doרַטנ  naןותנו םישנה רמש 2887  
am Ya? mann2 רתמס  mom TEEN 

soon men"בטית | רשא  To wy2 
Sum יתשו man ven אָהּובְלַמ jonos לועיח 

 שה לפה עק .רגדה "ב
 שיא (ה) ס יב הָרֹומּו אָריִסָח Na (ה)
 יה ןשושְּב הריה יִדּוהי לע אָהְלֶא םדק יִלָצַמּ

mayואו זב רי ו ןשּושְב רוה  .. 
 ב 3 אי 2 ⸗STR wr יִבְררמ ּהִמְשו אָּתנַריִּב
 יעמש הקמ אלב ל'וגסב 'בה ק"דל uns am לע יִרְקְתַא

TOרב .אָיְכַד  TE,ןב  | 
dh6  

 סינמס ינימו כרע ןמס qףטופו קרומו ומכ ןיח?ס5מס סירכד ןס .ןהיקורטת (ג)
 . סדוסי תונג סע סלנש לע .ירוהי שיא (ה) : רסכס Ph ןינלעפו ןירסטמס סימסכו
 :סס רחל טכסמ ספ ehr סיוגס ןיכ סידוסי סיולק ויס סדוסי יכנמ סע ולנס ןפופ לכ

Er 
RRA ARRAN RR RD 0 9 P Bh hh 

 רואב

 5וסו ןסיכככ לכ ןס) תתל סנ ,סיסנס תנסנס }ע רומס) וינעו , תיכנס תכפנע לכ
 סס יכ ,סירעגס רמ6פמ mh 'ונו ךלפס סירס ורמושו . (na) 36עמםי  ןופל3 סנוכמ
 SD כפסס נפוכ יכנד סס )36 ,ורכוס גס סז m ךנמס 36 עולפ) וככפלני 5
 . כגסומ רמ6מכ כ' וילו . סיסנס mb ךלמכ סילס סע (Proc mh סז סמ 35
 m ככע ןמסמ סענס קכמ . qטושו קרופו ומכ ןיקלקלמס 837 ןס , ןהיקורמת
 תינ 36 סננקס ירתפ סירענס וכפל סעטכו ,רפנס 96 סינלעמו סילסעמס סימסכו ןינפס
 יקספמ עמסמ ןכו (כ"י 'פ) ספמל רכזנס יפכו יופרכ ןסיקוכמת ססל ןותנ סיסי סע סיסנס
 וס )56 , סיכעגס 9373 רתומ) סיסי סז סג den„ 'כ יער תעד) סנעפ .סניננס

pinרגסומס רמ(מסמ  Shaneרע8 , לנס תרפפמ  osןופ> רמופו סיסנס כמוס  
 טֿפױפױמ פיד רפר) "ככ סגרופיו , תדכ סיסיב ןסיקוכמת Bam רפונכ , ןסיקולפס
 , (טסֶמו ןפטכסבספב ןפגוב)קו ענעבפירפפגרָקֿפ םיד מיו דנומ , טסה רעמעיננעיורֿפ ןמר רפבימ

 Anh יכנמ ןמ לתו , כותכס pוריפב לוקמ רז 5וסס , ןותנו )עופס ספ ו'פכ ןוככו
 ןתופ לכ , ידוהי שיא (ה) . 19373 סיסו ןתי יפו , ןסיקורמפ ןתונו ומכ ךופס ופעפס

Watענסמ ויפו סילוסי סיפולק ויס סדוסי יכנמ סע  mbיכ ,6וס ןוכנו .(י'סכ)  
ob 
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Sonמל ו ושקבי ויתרשמ מ  mrאֵּבְלמְד יִמְלּוע  wine 
 חיפש mann ןמבע אמ תוכומ תלות {A San  ךורצל  ןועבי .
DIEB Per DEN ₪לבב  samכל .ינמיו ₪  

 לי כג ןפחשפא -תֶא .וצכקיו \תוכלמ .תונידמ
 זרי BI .הי

 on הֶאְרְמ תבוט הלותב-הְרעעלכ
 ןשושל an זרַריִפְׁש תריבהלָא הָריִּ נה ןׁשׁשלָא

 יד אנ תיְִל אֵּהנַּכ סירס אנה Tg םביׁשנה
DONדד ןואנבו :ןסומיה  

 א rs ךלמה
ans an |בר 7  

 םירס ;
 יישר

 : ופנידמכט תופיס (DIE ול תוטודי ריקפו דיקפ לכס יפ) .םיריקפ ךלמה רקפיו (ג)
 ןסיקורמת,

—369995995945099 HIHI FH PPPOHHCH HIFI III OE AR 

 רזא 3

 פוס עדונ רככ ,ושקבי (ב) : רח ןפופכ ךל , ן'יווס ינס וטכד סמס סנט סקרפ

 , סע סויס דוע גוסנו , תכזמס :יכ)מ Sb ןםונו ןסי amnb ססירפסב רוקס לכל
 תופי תורענ ןמו , ךנמס יסירס תויסל סיפי סיכענ ןמ םיוסמ ךס סנס3 סנס ילמ ןנקסנ
 < ךנפס קיש תוינולרפסו סיכמס. 3 ללכנ רנכ סוס רכלסו ,סיזנכ תיככ ויקגופ תויסנ
 סכולקס תעס ונתסכ ,סירענס .וכמלו .('מ b'ע) פרסי 3( ומס רממכו ,וידנעמ
 ס)ופכ סכעכ לכ סתע ונקי ,סידיקפ ךנמס דקפי רח , ךנמס 36 תולותכ תורעכ ופקניפ
 ונעפי סג Jah „as לע ספת קעלי 82 סעכו |, סייוסמס ךססמ רפוי ף6 ,ס5כמ תנוט
 וכפפיו נתכנ נס רונעכו .יתסו תק ךונמה ךלמס יגיעכ נמי כס סכעגס תויס3 ,ו3ב
 ןפוסכ 336 , סמל ןיכ) סנינ ורבלס סמ סיכעכס ורנלס םירכס ןמ דס nb ,וינפ
 ויכס5 ונתקכ םרוסס סז פפכוס , וצכקיו (ג) . עפפיס ידכו mine) Pro לכויס

Jh pinסג סיטרפסמ דת לכ תחיק) !ע סג  doסיקמכ סתופרעלס  mbלונכיו ,  poh 
 עדו רעקכ ,םישנה תיב = . (ןרטפעי!במ ומר) סכיספס סנ (ןופוווומ: וטד) סייכנס סנ ןפכ
 לודג תינכ דמי תוכסוי סגסו תוככ סיסנ ססמ לת !כ) פיס ונימיכ סג pam יכנממ
 סיכמוטס סגו ,ןתופ סיתרסמס סידנעס לכו , (יפמרעו) ופ (ןקמרמה) סגונכ פרקנס

Schלכו ,סיסנס 7139 למל ו)כוי יתלככ סמס סיסריסמ ,ןסינע  ehסישנ6 ירֿפפמ  , 
Schוני  ohיתמנרת ןכ)ו , תימס) ותל תמל ,ספתינס  Danaמ'ככ  pinסיסירס  

 סז ןיפ ,אוה .)1 "9 תיםרנ) ןמ'נמרסל סונסס תוכיתנ רפסנ ןייעו (פנטטינטרפפ)
ocסיסס יטרפ ס'ע  mh erh)סנוממס סירס כל יננכ סע ספ יכ , סיככ וכסתש ומכ  

 תופעל ותעפסמל סיכסס סגכדעס יתוספ 8139 סיסיכס ויתתתו , ךנמ Is סיסנס תיכ לע
 לכ



 חבש 2 VIER םונרת

Nanoב  Msקדלאה םיִרָבְדַה  * RN, 
een Te? היִרְמַה תיחמ TIER 

 BIS Be שורושחא הינו ףֹוקֲּת חָנ דכו

 ER תֶאְו 5 תאו ירש שורָושחֶא למה
 u. jene יִתְשו תי רַכ

 - ף ו an ה
 M TS ) ) :ָהיִלע . רב אלה ןיִרמָא ja יֹונָבְרְבַר

mאוה  marךלמה הלע  
 — תיהזג אָל NIS 398 1179 NEN תרבעד nn לע לוטקד ןיד
 היל ּורֲמָא אָתּובְלַמ ma יֵדֲעַמְל —J תלע אלו ימְדְק לּועַח יד וְלֲא
 ףוקת דִי ןמ אָינברבר עבש Maya ּהָלע nm לוטקה ןיד ןֵהָלֲא 27 אָל

mamaיוהמל  Nasאָביִלַצ ללע תוינברבר אעבש  : TIER) 
 ימלוע

 יישר

 :בנעגו סיפי 6 .יתשו תא רכז (א) ב
 דקפיו

-359-0%%%%%5%%%0%%%%%%%%%9%%%%%50%5%%0%%%%%%%644%666*-- 

 רות 3

 סיסש web‚ סע גסנממ ונניbע ף6 ומע נסנמכ ınch סע (na לכויס ג'ס
 סעמו ob„ וכככופ ma ,תכזמס תולר53 לוע גוסלכו Pins תונידממ תור (DE ססל

 Sch ןחוכ ,ah סעולו סמו לכ ןוסלו ,ינילמ ןונק ככ ליסי רוכדס
 כקומכ ז'ע ביעסס ןמכ ,תומנסס תולעמכ סתנרלמו סיכרלו סיתועד לע םיקס) לכונ סב

 . כחל סוקמכ 3" סחנמ 73 ססע וכיכר יסנפס

 כונס 06 טעומ ןמז רמפל ןכתי ,ךומס רתפ רפנס ע'כט לכס (m ,רהא (א) ב
 סלות3 תתקל DH ויכעכ וכ וניו , ותפס סככמ |, וניימ וכיקס3 יפו לע

 nes סיס רתס5 תחיק) ןמומ ונינמ יכ ,תונותכס ןונק סע סינכ סימי וכיֿפסו , תרפֿפ
 קר |, ןטוטכ ךנמס סיס Ab ונפס סינמוס ןינמ כספלו EIG DIES„ סיס יתסו סקעעו עכס
 neh וסו לפכס ינענמ רוקפס ,ךשכ . רפסס ונמכ סוע ןײעו ,וינױפ סע סג
 onen רז תו "יו כ'ע סופי תל רכוס ןכתיו , ספכ ,רכז . סדוקס ףעומ ססונמ
 ,וכועסו , יתסו תפ רכז רעEעס סיסרפמו רמקמס סירנסמ ן"יווס ינס יפעל)ו . (ע'נֿפרס)
 יכ ולכש ינוקמכ ?קכו ןכוכתס , תו 91303 סינע רונג Ach סג סתקע רס6 סנ רכז יכ

DEתתקל ויתרפמו ויכעכ וכעי ןכנו , ותרוג תוכיסמ לע רעטלסו ספפסמ לודנ סיס  
 כרקפו ויגיע דגנמ יתסו תנופת ת6 ,ססדחס Sch תגונת un ינו יכ ,תרתמ סל

 + 'וכו m ךכ סתפעפ סעכ ורמ6ש ('5 נ"י סלגמכ) סרפפמכ ןינת סו ,סמכסו 135

 זרה



 םונרת א רתפא 794

DIT?ןטקהרעו : DO)רפטו = .:אָרי דו  
Sau ברק —8 וס ie עת גב RT הלמה יניעב an 

 הלשו ג :ןכוממ םֶנְהפּכ = ןְכֹומְמ .רַבָרְּב ךלמה שעיו

Ne (23)םביִרפְס  | abא: ןיקפפ  Bi 
Mona 6ךלמה תונידמ יבלפ לכל  ER ee ae N 

 זרולו הימשור בכ ,DI םעדזלָאו Mana הָניִדַמּו
bsתרויהל . Na N eyהככמב  

m. A, /לש "רמַא .ןכו  a BTR.קמא  sssשא  
Doלָבָּב ןיריד יד אינְשיִל  

ya) ורה — Fy 

N:רתב : היִמע ללממבו  
 יער

 תכ םיס ס וסל תי דמננ ותפק ת: ספוכ - וטע ןושלכ רבדמו (בכ)
 and = ןוכנ

 הפ
000 0999 0 90200909090470094040900000099099 — 

 רוא ב

 536. ,סוכ לכלס עידוס) קוד ןכוממ ת5ע סיס 82 bייקי ןכ6 כרס תעד) סגו , סנרותמ
 ךלמה שעיו (אב) : סנינפפ יופכסו סירתסנ סיככ יוככ 53 , ונתי .לממ לוניסוס רע
 , םירפס חלשיו (בכ) .'ונו יתסו ות נפ ידפו םכפ יקדכ כותכ) רוג , ןכוממ רבדב
 םירפטכ תסינפ טרפ סמל ,ןכוממ 2373 ןכ סג סגתפס תעדוס סיס ספ פו 7 6
 ופנענ וס קלט סוכ ןרכד כיתכס סנו ,ןכופמ רכדכ ססעט סעפכ לכ ,?קוד
 סיק)ןטס תנםיו סעעפ רפפ יכנס ןמ דתו ,לנלס סו com חוגילמס )כ )6 סירפפ
 Ib סיפכסו ,תונידפס לכנ סוס פולתס סימסרסמ ויס סינכ סישנ6 oh יכ , ךנמס 5
 .ןכ סינכו ,'ס 26 סלע "מפ sen 61: ניתכ ןכ יכ סיפר סומ ןיפ ךס no‚ תונילמ
 רונענ וסוקיותסו ,כתכס ןגטתכ סיס סוס וכפל סיפלק ןכו סינכ ,שיא לב תויהל
 סנס ,סטוס ךנמ סיספ םותכל ןיפע ף5 סמ ,סזכ רנד לע סולמכ ,סעופ) סז
 ןפקנדכ 'וגו (Ama תד ןתגסל בקכס ןנ:תפ בותכ סיס , ססירכדכ סיס ולו ,ועפ סמ
 תנווכו ,סינע רזננ רכשו pa סתכט רפ סיס סיכתכס pin לנ6 ,(נ"י 'חו 7"י 'נ)

 ,ותינכ IE םיפ לכ סז ידי bo סיסיו ןסינעכ) Ip | סיטנס טתיפ ידכ סתיס סוסרפס
 רפפס ופכ סכווכסו ,סלילמ ךרז ,ומע ןושלכ רבדמו . תי)כתס ד'מ) תויסל ד'מלו

 ג"נלרל |



NDRזצש א  

'n72רובעי אלו ירמוזסרפ  
 ינפל יתשו אובתז"אל רשא

Amber  אחשופוש len 
 הבוטה התּועְרל ₪ ומה ןתי

ratעמשנו ₪  mine 
Penידיִכָבְב  תשעידרשא  

hanיִּכ  Manלבו איה " 
 ןהילעבל :mm nd ה

 לורגמל

 832 169 ןֹוהיַרֲמְל רקיו ובר ןּונְתָי אָיִשְנ
 דעו

 יישר

 סנכוס) נסנפו קוס ירפסכ < ידמו סרפ יתדב בתכיו

 םונרת

 ןיִרזגְּב םיִתְּבתִיְו . יומרק

 ?N יִאָדַמּ יתאסרפד

KA אָדָה man 
 יקשו *-ּועיח אל יד

Ana ןמו אּבְלַמ םברק 
 רזי אָכְלַמ םֶדָק יִתיִתַד
 הָשיִר זרי רעו אָבְלַ
 תְבְלַמ Im ּהָתּובְלַמּו
 : ּהָנִמ אריפשר התרכחל
 תרזְג םִנְתַּפ מש (כ)
 * רבעי יד אַּבְלַמ
 NA םורא :הי ָהובְלמ
 63 כ רַתַּב ןמּו איה אָּבַר

 dvt סמקנ לם פוכנמ

 :,סנעכ ת סזוכס לכ) תדו קוס סו סיס ססינינמ er pin .רובעי :אלו .: תוכנעס
 : סגרסכ ךכנו *

 רכדמו
 יתשו אבה אל רשא

--99-00 0-0 06% 00 6966645009. 0%50%%%4%4%699 90 0666-- 

 רות ב

Sch pinסילע סט ('י ’3( ןמק)דכ  Sehכונעי . 8% ידכ ,רובעי אלו .דינת 6)  
 עמשנו (כ) . 36ינדב רכוככ ,דעס כ יד ידמו סרפ תד )ככ ,סנוע) דוע סוס רנדס
 תומילפס )ככ  עילוס) גותכס wer ,(ע'נ-ס) תימרפכו ת)סקנ ןכו רונל ,םגתפ
 ,סנר has ף6 , ליס סככ יכ vom ,ןסינעב ph סיסנס סנמרית ןעמל סוס ץנועס
 ,ותוכנמ לע יס 3סוקו ,7 ומ תוקומכס תונידמכ ףל עד)ס) סוס סנתפס יוקר ע"מ
 ןוככ ויו ,סנתפ לע כסומ ותעלנו ha„ נר תכוג סוכפ רעש סנכפמס ס)ופו
 ןפ'נערס: וייודל סז נע רככ ךיעסש ומכ ,fוס כרי יכ לנו as„ ןוסל סנתפ יכ
 עו ונינולפ יכ ,ועעפמ 65 dab ,סגתפ ver ןיֿפ Seh קוספס לע ת)סקנ ?'ז

Anhסק  (סנתפס סיפכ | לינס ne)יכ סיפר וגיסו 'וכו סגתפ עמנו כס ןמ רכז  

 ,רפספסו ןיפס תפ רופסי 5 סקס סדוק לעפס פוני ספ ל)כס לע ריעס ופנעכ עז וס
 ןופ) וס 7 תלפו 'וכו סנתפ נד לע (ז'מ 'ג !ינד) רמפנכ םי תרתמ סיקכ סנופ
 zen ןי'וו יגט לוי יככ יער תעדלו ,'וכו גד ידו mins ומכ ,תיפרכ רכז
 ף5 יכ ,ותוכנע 323 ךנמס סנתפ עמקי סיסיטכ ונייסד ,סנסכ סיכמקמכ ורסי לכו
 פוס ןכו 'וכו סיפנס לכ ול םנועמ סוכ לוד: םולת סס עזפת,מ'מ סכר םיסק

 סגרופתפ

 , סכלמס



 םוגרת א רתסא 79%

 רַמָא שודוָשַחֶא אָכְלכ תא איִבָהְל SEN שורושחא

 = ter :הֶאְבְדאלְו וינפל הכלה ית
pn ןיִרָה SEM m | קרנרמאת הוה םכויהו ) (m) 

 רשא  ידמוייסרפ תורש  TER uaאתגר 80287
 — — — לבל nahen Man ןוהירְבּוגְל דבעמל יִאָדְמּו 2

NN tnףצקו | ןויְזִּב  : manיִתְשו ררכעד  

 Son ןמו אָכלמ ינברבר N ונְפְלִמ תוכלמזזרבר lern OR aan בוט דלפק" לעהסא
 ןיד ךוח mans ארְבסְל = יתרב

 ןמ אתּוכלמ MAD םגְתַפ קופי ריפש אָבְלַמ DIS ₪: ויגו
 יומד

 " יש

 bרקמ זז יכסו סוס רכדס ת ךלמס יכק לכ; .ידמו סרפ תורש הנרמאת (חי)
 תרזג MID" רבד (טי) :כקו ןויזכ סכרס סוס רכרכ םיו = .ןוזב ירכו : רלק

 תוכנמ
VDD 4599990992693 9EP HOP 66999454 CH HH HH SOAS 

 רוא ב

(m)סיסי , הזה םויהו  mhכנדס  רסתנמ כתכ י'סכו ,(ע':6רס) כועפס וסו  

 ורות ךנפס : סדוקס 'פכ רומפס רטפמס לע כסועו סוס רכס סגרמת ורועפו סוס

 ןסילזלכו por„ סתקמ לע ויס ch פורססכט , ועוספכ כקתס (Emo ןכתיו * 'וגו
 nh סוס סויס לוע סנכפפת סנס ןס ,ך)מס 36 סתנוטס רעו)כ סכ)מס רכד ועמס

wnb Schכ) ,סכ)מס רכד וייסד , ( moךנמס , Sennיפכ סנעכ) חת לכ  
 ת6 ליעפס ןמיכ mens סכיפפס לועפ ועפס Sch סיסיו nn Ihr„ סכ)מס תנוסת
 ןירתו ,דועו ('כ סיעפי) שכל יתדנס יתעמע neh רמופ וס ןכו ,סימעפכ וכרדכ
 ככל תפ ,ךיפס ומעט רפ6 דס ,3ותכס רועט3 סיכמפ סימעפ וכפל יכנס ןמ

 תורט סנרמלת ,דכויו ס)וע סכנעס רנדל תפ סעט רמ5 דחו ,ועמס רט6 סכ)פס
 ןטכו ,ךלמס mc לככ סכנפס 237 תש ,סכנמס רנד 95 ועמש רט6 ידעו סרפ
 ןכו ,ידכו .רתכי ליכטמסו ,ןוענכ וסומכ םיו ,םכיפ Bir וינע ךמס ךומס פוסט
 וי יככ יער תעד)ו ,3)כ רסמי 55 ,ופססל שיפ ןינ pr ןויזכ יד דליפת סיסי
 רובעי נו ,'ות בתכיו (טי) Ehen„ נק יד סיסי ןכ ספלסע ןויזכ ידכו סעטס

 תוכנמ 337 5י כותכס רועפו ,סגיננס win דיעתס סמ יפכ ,וכ רגסומ רמקע

 תופרוסמ דת סו יכ ,'ונו ךנפס ןתיסו ונת )5 sms 'ונו יתסו ונס 6) רסס
 תנמ



 'צש א רתפא םוגרת ַ.

Taשורָושַחא  wien arריב  
 rer ANS יד שיח ל ה - המ פיי יה מכ TEEN רמה ₪ en 4. * my נה

 -לע אָל םיִרָשַהְו למה mEb רב en אה ןבטמ
on nk 4 207 *יתשו זרָתע 1795  

TEEוכ הכלה  eg, 
  DIEY aan Sn200 meh MDר שא 923

  br men Mn 2* wsשוחושחא :
 ילע STETTIN לש שי ARG 2 Rpp 3 לע

Inaםיִׁשָנַהחלְכ :שרעחא אכל  madקלע  
pen tesa ןהיניעַב ול DIESEM 

Er I Nn37 רזג 
  eisשורושחא ירק ןכוממ

 ס

 Non איִׁשְנ 65
poןוהַתּולָלַמּב ןורימדק .  Snאָטְטּוקְּב .םבַרְב אָּתרְרְבִח םכע  

 אכלס
 יו |

 לע הכלמה רבד אצייב (זי) :ןוע ןוש -  התוע (זט) :סיפכסל ךנעפ רעו
 : ןסילעכ תפ ןס ab תוזכס) סיסנס לכ לע ךנמס ת6 :תוינע ו .םישנה לכ

 סנרמפפ
— 

 רואב

(m)ןידו תד יעדוי לכ ינפ) סירכדס ךירעסל .ךיר5 .ךני6 כ'ו ,'וגו ךלטה לע אל  
 וס סנס ,תדכ 5 טעמ סיסי יכ :ףקו ,ויגפלמ תוכנמ .רכד כי }36 , תכסתם ומכ
 דנג סתוע תז רוכע3 רמולכ סעפ תנית) יכ תלמ ,אצייכ (זי) .ללכס תבוטכ ךירל
 לכ 56 הנס סיסיו סוכני ך)מס Ih עומס יתלנל סכנמס ססעמפ יפ) , סעס לכ
 Jan ךזמיפ hör„ סעטו ,ןסילעכ ת6 ןס סג סגיוצתס ,ןגטק דעו ןלולנמ סיסנס

 רומל (A ךרל ןכו ונפפ ךסמנס לע: am ויס רעל wahr mes 5)גרפכ ,סוע
 ,סילפופס , םרמאב :ספנמ Sen וילעו ופכ סיפנס לכ לע סעטו ., (םיומכיה טד טֿפױ) םע)
 en ;ס3 6 6יסו יתפסו ת6 6ינס) סו ךלמסק ססרפתיו רכדס עדוי ס6 ןנייסל

 ,סיסנס נע סומו .ןרמקנ ופרסו סימעפל וכרדכ ,ן'ו) תתת ס'תסס סירופ

 טתנפ סנ ןכנ ,וינפ סעמס כ 6יסו סוכ ךנמס סנ ןסכימ63 ןסינענ 6 סניזנתפ
 . סנפס קודקד יפכו ןינעס  ךפמס ופכ ןוכג רסוי וס ןופרסו ,סכלוקב עמטנ 55

 סויסו
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 תצתירוא יעדיו Om ברקה nm יעדוזילכ
 22 ּוביִרָסְו (m) : אָניִדְו — בס ו וש

Drאָהָמְרַא רתש - אָנְׁשְרַּפ /  an men 
 לצ oa San JE אנכרמ סרמ .שישרמ

 ןוגר הכא op יאר ילמו סרפ | ירש תעבש
a, SE isn. םיבשיה למה ונ Tel 28חו רד וו ןההשמ השל  

 המרק ובירקד איקירצ ee תֶרָּכ (וט) : תרוכלַמב

 vs .ךשרקמ ma ןלָע meh הָּבְלַמַּב תשע
 ה i תמש דב 3

 אהב לע ןיענ ופש הָג armen aneysb הֶׁשֲא
 KIN NT לע אָהְמְרַא ךלמה

 10907 אָגַהְב sp ana היב יַד אָנָשּוח שיִבְל הוהד אָּבִר
 am אָּבְלַמ רַחּתְסֲא ןֵבְּב 88 009 ךֶמְדְק ןיִרְדסְמּו אָמְד ₪ ןשחבו
 רַתְׁש אָנָשרַכ ןוהְתַהָמׁש vom an ןיִביִרקְד ara אָחיִטְע לאָשו
 יֵאָדְמּו יִאְסְרפ 93237 אָעְבַש ןכוממ אָנְסְרִמ םֶרָמ שישרַת אָהָמְרַא
 = : תצַתּובלמ יסרוכבד קרָאמְדְק אָגְרַרְּב Pam Key ER יח
 תדבע אֶל יד = meh אָתַכְלַמִמ תָדְבעֶתאְל Pas אָהיִרואּכ (ומ)

 תי

 י'שר
3 , 

 (np - וילא בורקהו (די) : ןידו תד .יעדו' לכ מסל | רכרס תפ (Die טפסמ 353
 35 נסומ < תושעל המ תדכ (וט) : רמונו ans נסככ סת Ph ססינפ) | וירבד

 רמסיו
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 וואב

 52 דומטפס 3795 רונעכ ,ןודמ ןינעמ וסו Sam„ דת6 יטרפ 13 וה סיטרפ
 , וילא בורקהו (רי) . (טיירטססטכער  ןייס) 113 וז .ןיעגופסכ סיכוימסו תויכזס )ובלכ ידי
 םיתעס יעדוי סימכסס סלפ5 וכ ?Inh = , רנסופ רמפמ לוסו )59( ססינפ) 1937 ךורעל
 סיס ach קותסמ 197° רככו ,תוכנפכ (Dach סינטויס ידמו סרפ יכע תענמ ןס
 + רפסס וכמכ תפז יתרפנ cha סילודג סענס ךנמס 355 דימת won סרפ תוכלמכ

 ככ יכ תזת ,ווריס תע לכו ןמז לככ ך'מס תופרכ ולכיס ךלמס ינפ ילוכ סעפ סוו
 , תושעל המ תדב (וט) .תומ) ותד רקי לו ךנמס Ib ני ach רתפ 6

monתלכ וסס סמ רנד תופע) , Somאלו תד יעלוי ינפ) רנדס כיס ס)עמ)  
 .. תפנכ ךלמכ סדירמ לע סקוקמס תלס יפכ | יתפו סכלמב סמ םנוע רנד DD וסטיפ ידכ

 כ



 הצש א רתפא םונרת

  MEרשא ךלמה 7272 אובל אָּנְלִמ רַמיִמ 72
  NER LTהלמה ףצקה .םיכירפה  Er ANגברי יב .

annראי ₪ שרב ה ותמחנ : הוב תחתר  
NN)אְימיִּבַהְל אָכְלמ  Erםיִּתְעָה ל םיִמְבֲחַל  

 ימיכחד רכששיר יֹונְּב
eR :ד +  Fags N ee I5  = 

NEDאָינְדְעְּב  nenרבד ןכ  arנפ < דל  

 לכ jaw 2 אָתיַרֹוא רֶפָסְּב
 .Ds om pe סָנְתפ לֵלַמְחַמַיֵהָמְל זדָאָי ןִרְביַה םכורא אָמְלע

tansםיכח  
 יישר

 PD נסנע ןכ יכ .ךלמה רבד ןכ יכ (גי) :ינג ירכד וכ פלפס .ףוצקיו (בי)
 לכב ג
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 ההוא 3

 תוקנפמ יפפו תויס ןכתיו כמ ע"3סרסו ., סיקילסס דיכ רסס = ורא[כ זול כותכס ןוכו

 תפוס סםרפס F ס6ככ תמפכו ,כ"ע רוכש וס יכ סכקת ופי , רתפסס) סיסנס :גסנמש
 סלעב תוכ לע סלועס )ככ תופעל סחפסכ תתרכומ סםפס ןי6 056 תכחפ סנילממ סתיס

 Ym nord ףלו , תרומס תולר6ככ תויוזכו תועכככ ןכיס סט סיסנסס כרעפס תונכקכ ועכ
 7263 5וס ןסוסו ,סידסכ ןרפכ 333 סתל)ומ ריע , סתיס ךדורמ Inh תג יתפו ורפפש
 ah 33 ןיריטנקו יפנג ירגד bonus וכמפ "כ ,דואמ ךלמה ףוצקיו . סנס

 בכ 73 פלק ןוימד םיו ,סכונמס עכומ סיס 65 :וכוזתפפ :עיסס יפכ סו לכו ,'ונו 7
 י רפסס ונמכ ונרכזוס ומכ = , סיפספעסיס טויכד ma ודי In רז סוסה רופס) .'יכוס6
 ןייע) ךלורמ Inh ת3 כ mom תנ omb ,תוכנמ ת3 hm וס יכ ספ וניֿפכ סע
 תעה יעדוי (גי) .כנכ סיֿפכ למס hr ןיככד Ph סקס ומלע כותכסו ,(ספ
 עמרפס לכ עו תוכולס לכ לע ורבע רז תועכוקפסו תוכיקס 'יפ ,סינמוס סיעדו*
 pw“ סעכו ,תוככפס. תיכנממ לכ }עו וינע 1930 Eh סיתעהו (ע'כ '3 ס'7) ניתכדכ:
 םירנד3ב ןכ ,סמלע סנידעס 96 סיכייפס 09373 ןס ,תופע) רטכ סמ תעד) םוכנפש
 סינכ ,ךלסה רבד ןכ וכ .'ננ סנכותפ וס ןכו ,תוכלמכ תוכ!מ 13 סיעגונס
 מפס ,ךנמס רונד di וס יכ סכנ ד"עלו ,רעלמס סו םוכיפנ ונסננ | 5רקמס יסרפעע

om 6ןתנסל םי ,ו'עלב —— טגפ)) .ומלע ךלמס 71393 עגונס סוכ רנד יכ  
 סנס ,לכ3 ps ךלמ wog יכ ף6  וכייסל ,וילע. טופש) ןילו תד יעדוו 3כ ינפל
 ססיניכ 7308 Mm תה  .ותעד לע  ךומס) סלוכ סיס כ 9373 mm ,סיסש יפצ
 mors סמ לככ ,(ןטעּוטג ץייס) קוס Tan ילפס ר6סכ bרקיפ סמ וס 7 סס ,סוכ
 5 ,(טֿכער (pn סע תוכוופ וס ןילו , ךונקס ןוקת) סגילפו סנילמ יגיסנמ
 דגש {3 bin ,סנילעסס יתלמ תחל Io ולכסטס ,(טֿכיפפ (men סמ  תונייפתס

 םיעלפ



 םוגרת

sen ame? TON 
 אָתְגַבֲאְו אָהְגַּב אָנֹובְרַח
 aD DEAN רה

and“הממ לע  

 תצזְריִּב וב —
 אָתְנִּב היִּב רַחַא אָנֹובְרֲח

SAN)ירמ ריִחע  

 א רתסא 738

Sn mem Mh 
 תעבש סַכְרַכְו רַתַו אָתְנַבֲאְו

Sans Dia םיִסיִרָּפַה 
  on mo Tanאיִבָהְל

 יתְשוזתא  aanהלמה ינפל
 m . אָהְסִעַל אָמְלע זרוארהל = זרוכלמ = רֶתָבּב
 יובנע רצעד רֶככ היפידזרַא .םירשהו םבימעה

rhs, 1 ₪ : id ITאָּתְרַצעַּב  an ran 

 ןוהרואָרְצל Ts Fst הֶאְרַמ .za רק
aan 8a (=)ינהל  ןזדהואפשלו יתשו  

 oa אינְּבְר אָעְבְש אובל השוגד ן"יזה

 םדק ar אעבש ןיִלאְּב
VENׁשֹורוְׁשַהַא אָּכְלַמ : mאָעְבְש ןיִלא לע 8398 רנו  ua 

 m אָחְלַפִמ זרוהד קסע לע .אָּתְליִמְרע X meh— חַי זדָאָתִיַאְל
 12 ןיגבו אָתְּבַשד (Was jan רמע jean ןליטרע לֵארׂשִיְד אָתָנְּב
 en oy אָתוכְלַמְ אָליִלָּ * ?NAD MIN הָלֲע רְנֲהָא
 ןיִגְבּו אָנְוְגְרַא לָאיִנר תי אָּבַאַד MIN 133722( ׁשיִּבלאָד אתובז ןינַּ
 תויממעל זרֶאְוחַאל אָתּובְלִד אָליִלְבְּב יומדק אָיתַא יוהמל רזג ןֵּ

DNS KIT!תַריּפש  DER ao8— תַביִרְסְ R*לעמל יִתשו  
 תריזגב

--?992000009%%09%9095950059%0909099090900995000595000005600666-- 

 וואב

 ככ לע סעט (pn וכתס סינכ ,איבהל (אי) .ונפכ סידנע ספ יכ סתיכ יתרטמג
 ילומלתס man ? סרפ3 סוענס דנ) וס פו ,ויגפ) סכלמס לינק םקכ עודמ סרושל
 ססע ךכלו , סעפס ותופב יתפו סנס "יו , 'וכו תוקנ תוידמ סירמול וננסס ינפמ ורחל

 תעד רחל רוקמל ונ) סמ יתעד) }36 np‚ רח ספדקס סמ6ס man סלכו סתסמ
 ו6רי van נס = ,ול6מ6) ונימי ןיכ עדי 83 רפ6 ,ןייס לע רתלמס | סדל ןכ תכסהמו
 ןאמתו )2°( - סכולמ) רתס5 עיגתש ילכ רכדס 330( סנסנ סהיכ 'סמ ינו סנו , םורז

 ףפכ bוסו ,  יתפכ לרקמ לט ופוזפ םרפ) ינו ,וסרדק סמ ורד וניתונכ , יתשו הבלפה
  , TER Ihrסיסיכס 6) סידנכ; סירפ טרוקת6 ס) סלשיק סלול סתיס סתושג) יכ ,

 ןווכו



. 

 םג ₪ סם + שיִאְצ שיא TE ta אמא 53 מ
  teמ יִתְשו ףוא  5 Nn3ו 6 : ) < |

EY, — 
 יִתְשנ אָתְשמ מ .זרָדְבֲע אָהְעישִה

 Maren תב םישנ התשמ אָתּוכְלמ תב שב

  TORןוטיק  oT naיִד  Er Aשח שחה :
 שורָושַחַא אָּבלַמְל :

Some eoםיכ 0 = ולא  Ss aeבל " 
Opַײ  NNDהֶאְמְדְק  Heןמיחמל רַמָא 3  

 edel תמו דע תויחשמד

 RS אָתְׁש אל יומו DEN אל אמחל ארבש אוהיְד ; —
 — תל הילבק My אזְתְּבִש אָנָה

722 fi Am אָלְּברעֶל NEE ְשד אָכאלמ ַײ היב יִר Nena er 
 רטא =

 ישר

 : וכ דתו ' לכל :שיאו שיא ןוצרכ תושעל :סיקסמס רסו סיתנטס רחל
 : סיס תנס וניתוככ ורממ .יעובשה םויב (י)

 ףילקיו
-22209%5%90999999099599999909099%99%9%9%9%%55966%%%- 

 רוא ב

 למל סדועסס רקע bwt סקסמס רדס טרפש רת5- יכ" ןסכ וכינע ןכו'(טוייוו / רפכפב עירטפ>
 כיס ,ספלרע י"רס ורפנס in ((הממ (nina an סדועסס ככ 3"ל ,  סיפפסו ?9כ ךרד
 spp סיג ₪ םי)כמ סינכו 301 93 כ'ג ויס סינכלמס תוערמט , רכזע תוס תדכ כ"ג
 בעיכתכ לו סיתזכ 8 ,קחד ךרד לע דוע 31929 רמו דיכ סינר תוכנמ

br7 17 סוקנ  a bee“שי ןכ יכ )מי ולפת לכו סטעי  
 ,תותש) סיפכס רדעסמ ל"וק ורמלס סמ ףמ , םכופ ןיפ mins ללכנ סו לכ ,'ונו ךנמס
 פוס כפל תדכ סיתס:ו וע ףרכ) dan 7235 סנופ ןיפ רמ6מ Jo םוטמס וכמסמ רפו) ןכתיפ
 aa ךנפס ספע , רסי .  5רקמס יתפנרת ופוריפ פ'עו , ע'כע min" ינפב רמפמ
 בשעיס סתפמכ סתגכס לכ סיסי סוס יוולכ יפ לעו ,ותיכ 37 לכ mn דוסיל סוס
 pam nl ף5 , הכלכה יתשו םג (ם) .ומע ס)וכ וקעםי ןטמ) קיו שיפן
 :וכלעס תינכ סעפו , סכ!מס יס סיתוערמ סלעב נע סנינהס תחפ סנס תונר סיקנ פי

hirםיסנס תינכ  Io)תפדל נמל ,ןכ סיכרו ,רפהנ םינכ ת"ינו , תרפפתסו דונכס  
 בבנפ סו לולכי + תיכ m סיסנ סססמ רועססו , ךמסגס רסס יכנס ןמ דת

 ןופלכ םירפוס ןכו . 'ס ךנ «SP תינו סעטמ ופתפשממ תוכסְכ רפס לכ ף6 ךנמס יס:

 ועפ , בוטכ 6( .םורוסתק end Ad עעמ ססקוי לכ5 = , sin) פכינגינָסק 07( יונכ:ק
 םיבסכ רפי לתו כיתכדכ | , סיסרוסמס סידנעס , םיסירסה | . לועפ לקסת נט דיחיל רנע
 .םילדנס וכמי PD , vom לע תחרומס יב: תפנק כור)כ עודיכו , טז ןע :יג6 ןכ

mיתרפל +  



 םונרה N רתפא 786

Mn Ten 12תַסְמְּב ה  RTאָּבְלַמְר  : 
pd 4ין"  (mתצתְבֶלָהְּב אָתּוקְׁשְו  

 םיִנֲאַר תילו NEW AND רפי 12 DIN ןַא תב
aimלע  ayb3292 םעט םש ןָּב םּורא תושעל 2  

ak aisתאנמת אד וכ לע  

 רַבָג תוערָכּו לארי רב אָרְבַנ Ay בעמ הייב לע םופוהטיפא
 ןמ |

 יישר

 (Bine ןיֿנוסמס זמ "ןיפוכמ תולועס םיפ יפל .תרכ (ח) :מצמ ןקז חס ןיי

 ןופל :רסי :סנוס -ןיס ןסכ 336 :יקוקכ .Hohn ותותסל כוכי וניסש םיו לודג ילכ
 סיפופס ר5 סדועסס ירפ לכ לע -ותיב בר לכ לע :סלו pn ןכ רמונכ רוסי

 רסו
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 רואב

 סנכופמ וס ןכו ,(ג'כלרכ יככדפ) כוהל .ונממ סש  סיסו ומלעכ ך'מס nn סתוס

„machתעד)ו  spסעסו , יכנס דלוע ף6וןנגסו ךפס תוכנמ ןיי ןייו וכועפ יכנת ןמ  

 ץיוו כטד) 63.01 יפכ סנלזפיו , תוכנמ רתס סכ)סו <m לופמ ס)ועמס לע תוכ!מ
 ךנמס Io סעידיס 5'ס סעפ יכנת ןמ דס רמפ , Ten ריכ : Tips zn) וש מק
 * ('וגו :גינסק pr מו רט שא) כ' סנכותיו ,וסומכ 3כ רסוע ו) סיסק רמולכ רכונס

 יפרפמ | תלקו סימונרת זזפו דומנתס יעכמ יפמ "סר ,םנא ןיא תדכ Fe (ח)

 sh סוכמ (mins סלועסס י)עכ תופכ) סיס סגסנפש יפ) , סו כקמ ופכפ , טספס

 וכפס ר:קכ , ס3:0 דוע nm סוס גסנמסו) תותס) ןינוכיפ סממ כתוי ,סילי בסכ !ודנ

 ךל . תותפנ םנו pa סיתפס סתיסס ספ 3כוככס רע ןכ) , (תועסמס men ו:

 דס ךופיס סתיס תמכו ,תדכ ספיס סיתפסס כז ךיפ יכ , תדכ תלת ספקי ססירנד

 סנופ ןיפ סיתפסו יולכסו , סרוסמ רקמכ וסרפ) כמפכ ספו ? סנופ ןי6 יכ ,סיפ לס

 כ:פלס דופ לכו ,קומל סז , ס%6 סנוסנס תלכ תותסל סיפורקס סוניס m ןיפס תדכ

 ךכדס סו נזע רככ ג'כנכס סנסו , men תכוסמ וס יכס וכינפלע רדסס יפכ וסכפ)

 ,ךכנ טככר סיס ch תותפנע לוכקס ph םטפי 037 סוס סט סיס = סנופ ןיפ םריפו

 , ספונ גסנמכו סיתכלסכ ןונפכס ימרפס  סנרתמדכו uhr םיש לכ גסנמכ תדכ סעפו

 לכ ללוכ סתכה סעטס רמוקו ףיסומ ןולתפסו , סמ6רע ar hun ןכ5 תעד וס ןכו

 סיסכפמס וסריפס סמכ סתונ וניתעד ןיֿפי, )"זו , סתסמ סט סעפכ debobyd ףפ סלועסס

 ןיי סס סעטס , ךפיסס רמ6 ייתי ןכ6 נכסו , כ'ע"ל"ו י'סכ תעדכ ומנע ןייס לע סיפס

 תעדנ סיסיפ Th סיסי , ערפ3 סקסמס נע סיקפ סעעו יסדועסס לכ לע סדוקס קוספכ

 תוס ,ף'כס לוקנ :ps יופרכס ןמ סיסס ,תדכ תניכנ סעידיס 'ס סעמ ססקוי ס!כ

 ya רמו 9039 סיפיפכ סינומ סינסנמ לע oh יכ דתויפ רנל לע 8% סעטב
 ספעיו סרותכ b hinרקמ נקנו , פפסמו קוס (mo ףדרכ תר  ןינעס' עולי, ו , וי

 -רֶעֿפ 2( .DE ןמ"נערס סונרתכו , סיפעס רדס-)ע 6ילסכ סנווכספ ('מ רקיו) םפפעכ
 רעלענכירשג
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 תַפְצְר לע ףֶכּכְו בָהָז | תוטמ בסר ןהיטלקהןישתד
 / id DT ןוהיעְרַכְו בט
 : MIDI ששו םהּב — טס = לע

a an 453 תוקשהְו 6 ea... non 

OR Kmבר תוכל ןייו םינוש םיִלָּבִמ = אר אמי  
may)ןיפקמ = ןיִריִצְמ  Re 

 תריִבְד אָבֲהַד Yan ןֹוהְהַי הדָאָקְשאל דיקפו 0 :רוזח רֹוֲח ןוהָל
 Kay BIN RT ןִמ אָעיִשְר NIT INT אְׁשְדְקַמ

a9 maאָבְלַמְל  jom Eimerרֵבֲאַכיַה ןוהיתומד ןיִפְלַחְמ וה  
jeאׁשדקמ זריב יִנָמ םבדק  an jmd nl nungסיסע  

 ןהְלֶא Nora אָלְו ּהיִמעט DON Arm ינסר Non יִתְׁשֲמָל יִאיד
 תסמכ

 י'שר

 pp .ףסכו בהז תוטכ :םס ידומע לעו ףסכ ילילג לע (Do סרפ ןקו6 ןמנרפו
serתוכוט סי ינימ 'וגו טסו עלכ לש תועקכק .תפצר לע | : סדועס) ססינע  

 «m .בהז ילכב תוקשהו (ז) :סמש ךכ לרקמס תועמסמ יפנו וניתוכר וטריפ
 סמ ומרד טיתוככו .תטוס ססיתדו ןכו om סז סינוסמ .םינוש | : תוקטסנו
 דמו דס6 לכ סתול סקפספ ולס וטיתוככו .סכרס *  בר תוכלמ ןייו = : ופלדש

tk 

— 980 + 9 00009 00 0400009940600 99909099 0439690090 

 רוא ב

 תומס) ןמ'כפכסל סולטס פוכיתג רפסכ ןייעו | , (רופרופ) | קוכיו סולל 235 95. וס

 , ילילג .ספרמס יפוי) nah ימותו ןוכ יטוסמ לפי סינכלכ סיננתס כ"6 ויסו , (ס'כ

 סידפל) ססכו , (Dub לע (Two דומע ןיכ סיפכומ ויס .ס)60 סילילגסו תולוגע תופסנולכ
 Bush תעלוס ןנינע , תפצר | .(ע':פרס) םיעו פע סככו שיט m ,שש .תועיכיס

 י MIN (pn) םס = , (!ופטסירק) ןיכילפסוכק פסנ סגכת יפרפ סגרתמסו , עקרקב
 ןוסנמ סנכת תכתוסו ,  (רפטטומ)רעפ) 63 ןירוקס סמ וס har„ יכככד רול 97

 רכונס (סוסיכ) וסו ץוכ וקורפ ןיגוטפו רווח ןוסל ןיפקמ ןירילמ job רפ6 יכ ,לוחס

 ,ונֿפס .םיגנ6ס וסרפ דומנתס won ןכו ,('ז (den סיר5מ ןוט6 תוכוטמ כיתכדכ ליעל
 סענלנו סתיפרמכ וכתענ קר םיס ינימ סמס 08 סענכפת סירמוש תומס יקיתעפו
 רכבל וניליכ ןיפפ כתפו OH)  ןפפרמוומ רכומ |פב)עג | , ןפסייוו ,  ןפכירג) סילמופו
 : ןפותס aha "כז ןמ'נמרס ליכעמס סנכתמס ךרלכ , לכ סיתמנרת (A ונוכמ לע רנלס
 וכועס , סכקמס. סע לוס וכ סול ךיככ ןיפו (י'עכ) תוקטסלו ועכ , תוקשהו (ז)
 דונכ תופרסל לכסו , סתיפרפכ ומ סז סיגוסמ ,םינוש : נסז 53 סתיס ספקפסס
 סיסע כקיס mo וסו תוכנעס ןייפ ס)כ) ןקנ ולעוע פגנפס) , תוכלמ ןייו : ורטע

Tom 1ןונ  Bbספוט  
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 jan ןירפפפ רח og נראו | ץיובייַלְבחְּב
 לְֲׁאְּב TE SIT שש ידנמשו םכב ילילנ

ipsןיסְּבַמִמ שש . כעו ה -  masאָנְוְגְרַאְּב  

 ףסכר ןולקְא יולע ןיִלה = =
 ןיקרי ןיקמס ןירָמרמ ידומע ילע ןסיִפְכ ףסבד ןילנלנס .ןישדו

RTןיקורמי  Danןיִתלימָר ןסרע יולע ןוה בוא  marלע  
 ןישגרד

rn 

 ןוכ יניפפכ סיעקורמ + ןטגראו ץוב ילבחב זוחא : תועלמל סכל סריפ סינוענ סידנכ

 ןמגרֿפו
-9320 660%%%%9099%%%%%5%%5%%%5%05%%5%%55%56500 606 9 0466-- 

 | רואב

 sp ןינעס סזמו ,'סינרכ וכינת ינפ ןיכנפס, Sn ןוטלכ ןכו ,וינפ וככלתי םיוכמס
 , ןכל יטוכלמנ סיכפס סינפל וכנס ילופ ,סינולנ סירס סעסו (ו'כ סיפכי) סלוסי
 תוכיס ןוסנפ ןינעס סוכ רתפ סעט 1m (ד'ג (SE לפרסי תוכיפו ורפסכ Ihr יכרו
 (גכטפָמ (om = ,רוס ןכ סג 6רקי 3קנ סנסו ,רוסקו סרוק ןינעל דננתפס (טייהמיירפ)

 וכ תתפיסכ ך6 וירותפמ ללימ .רוכע au לכם יפכ (3'י 3'מ) ות)דכ כמ כוקיו ביתכדכ
 דגנתמס סתיתפ ןינע ןכ סג סוסו ,סוקמס ותו ןכנתו רופס ינכק וכ וסנכי קג

 ,קולי , םפרכ .'נכ ףדרכ (ןפדיובעגנומ HB‚ ,ןטֿפֿפָ) תולמ ןיכע ןכו ,סותסכ 6
 (yo וסע ספ ןמו , תוקריו סיפסד hin תופסנס סערמ סוקמ ,לכ ןמ 399m ?וסו
 כספנו , עולי תלכת סעעו .'וכו רייולמ לוגכפ סיספ תגותכ סגכתמס סגרתם ומכ 5
 יגנס ידי לע סיקכודפו סיזות6 ויס 'וכו כומ 5 תועיכי יופכסו ,רנלס סלע סז יפל

 תעדלו ,דסלו דס5 לכ לע כסומ ,דיקי ןופנכ mh )מו ,'וכו ףסכ Was ןוצ
 לע תועיריכ זו סיס insg ונייסד ויפנפ Anpns לכת לע נסומ זופ תלמ ג"כנרס
 סיומעס סידגכ aD„ ירח ופכ רומ סעט ,סלנענ כר תעד ןכו Hip תעד)ו , 'וכו רוס
 סיכסע סגיננס ןיפ Jah ,רנדס סלע ספ רסתנ hd סז יפלו ,טסמ יסעעמ סיכקנ סינקנ
 Bin תויס) ז"פ) ךירלו = , רוק לע סיקושנ ת)כתו ספככ תופכע ססיכנלל יכ ,ססורפל
 קיספמ | ןיכ = עלופמ קר וס nal סעפ יכ ,סיפרנ) סעטמ .רתוי קיספמס סעטכ רוס
 סעטנ מומ תלמ תויסכ ךיככ ,ןּכנ וס ns  סירמופס ירנללס יפ לע ףלו , תרסמל
 : ופכ תרעמ סעפכ ןופ6רס וניס וסנכ ו6 Kama סיועו ןיפוככ תופס ספט ןידכ תרטמ

 כפוי סתיפמ ספככס  ספרמ5 יפכ Am dan מ'מ ,ססיפוו פופ תפס סד
 / ו ₪

plan)לוס 3 ןכ) ,תוללותס ינעכ) עלטכ ןגנס סכפ) סתיתפס סממ  Doesסימכג>  
 Sant יכעענ ס"ס 3תכ5 ופכ) סינכ סיקוספכ fim סוכל סעולסו ,תלק קיספפס

 לנתב סדירותו ומכ Pimp BES לרפנס יכ ,תתפכ ,ילבהב .(ם'ע cmn' רעש
 וכ map קמתנ לרפנס יכ ups„ (ג'י עקוס) סל)וי lan סופו ,('כ עטוסי)
 כפונמ רנד ,ןמגראו ץוב .כופכמ ןוכ 6וסו ,(ו'ס סיעקי) ס )כת סוני סרפצ
 ןמגרפססו | ,עוכ5 wir 73 6וסו סיכלפכ 5תנס לופמ רקי ןתספ ןימ ןונסמ וס

 וס
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 | ראול nat : םז תאמו < 3727 אָיִתְשִמּו
 תומָלְׁשֲאְבּו )הנ; פא

 ששב םיִאְצְמְנַה — זרי אמע לכל תבל
 לאש

er" mb man ei NIMENT 
 רַצַחַּב םכימי תעבש הָּתְׁשִמ ןיאלרע Er in תנריב ןשּושְב

 תא תֶלַכְתּו ספרכ | רוה ₪ אפס רש דש : rn ןתיְב הי אָּכַר 105 SE יריד
 אֲעְבְׁש

ra Nm. nm vor 
 זרוהד אָּבְלַמְר זרָאג .ילבחב יתבר תיח ירק

 39377 ןוהתּוגְלפ רע ןֵׁשיִבְּב ןיִנְמְּובּו ןירפ ןיֵרְבֲע ןיִנְליִא אָביִצְנ
 Nor To םבֶרּב ןוהיולע ןילְלַטְמו nam jan תּומְלְשַאְּב ומיִלָש
 ןנג .ץּובר ןעיִרי ןפירפ ווה ob אָנְליֵא מו ₪ + ןָמַת ּוֲה אֶל היִתְעַיְסְו

 רוח
 ישר

 ינימ + תלכתו םפרכ רוח (ו) : תונליֿפכ עוטכ - ןתיב : תוקרי ינוערז סוקמ < תגנ (ה)
07723 
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 רואב

 כקו , דופמ סלועמס 937 רקי סעט ,ותלודג תכפפת רקי ןכו ind„ לע ךומס fוסו
 (ס'כ ילפמ) ךער תינמ ךלגכ כקוס : ןוסלמ ,סיכנלס רפפכ ךכ לכ him וכי תויס) ןכ
 גתולג תכפפתכ לוע סיס נפ ןפכ ןכו ,('ג 'פ) ססס סיפיכ כקי סיס 'ס רנלו
 ופכ כעפי ופ ,סיכר סימי תולכסכ ותופ ןיכתופ שי ,םיבר םימי .סיכנמס 3

 ופכ 0( סימי לע ותוכסכ ןמ סיסיו סתעמ סס) ספע סיצכ dm יער נתכס
 ,םוי תאפו םינומש :.םוכיפס סול ךכ לכ תמכסמ mh סכינגסס 7b ,רנסומ רמקמ
 יכ ,ךנמס ןסנע לע סויו סוי לככ ויס סיכפס כ 690 (anf) sen voty se ,  ספנ

Thסיגיסנמס סיכסס ככ וקסכי  prקייס ילכ ססיתכמפמו ססיתוכידממ סוכ ככ  
 פלו סנידפמ סירס סויפ ויס דק6ס סויכ סל יכ mh ,ינידמס ןוכק ןוקתו רלפל
 een לתו דס לכ לע סוכס רכע יכ דע ,תכמל סגידממ סירס סויפ רח סוינו
 סרז ספ ,םיאצסנה (ה) יסוי פ'ק לע ןפוס Tem תו רוכעכו , ותוכנפכ 77309
 DINDBI סתפ סתוער ס) ונקנמו , (ע'נפרס) Inp3 קינס תויס) יושר יכ , קודקדכ
 פרוכ ק'לכס נתכמ וכו , ךומס וסו ףסוכ ן'וגסו תיכ ופכ ,ןתיב .('כ 3פקופי)
 בטפנ סופו ,רוויס ןכ) סוגכתו ,ןכע ,רוח (ו) . סיפור סיכומס Sees ןפכ וכו ,תפ
 יכ ,ןוזנס .סוכ תפוס סנכ סככו ,לעפס ן"יע תופרסנ (ם"כ cיעקי) וכותי וילפ סתע ג

 ץיינמס
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Pa pam : וינפל Fa | יֵרְׂשְו 
  adּהימע [ INNיומרק
ros = EE uns ֹוּתאָרַהְּב 0) 

 ןידפעו זרָאמ ןמ ובלט זרֶרֲאְפִּת רקיהזתֶאְו ותוכלמ
 ןוהלּוכו .PB  עבְׁשּו םינומש םיֵבַר םבימי ולוד

"TED au etןֹוהיִׁשיִרְּב ינה  

 mm san בדק ןח ןילְֲאְז אָחְליִמ 1 לע היל ןיִכיִמְס וו
 ham מ וה לארשי 33332 1 ,OR אָחְניִרִמ יברְברויאְנותרפ
 רַתָבּו 0. om ןֶרֶפְסִמו ]132 pm nenn תריב יִנאָמ an וחד
 ןמ היִדיִּב — יִד הירתע תי ןוחל יזחַא pen neh לכֲאָד

WINDשרוּכ ףֹואְו הֶאְרַמ  NUNרַפָחלָבְבְר היָתואְרַצְּב אָרְתע או זהה  
 ןילפ Sein ןיִּתיִמֲחַא em האמ תש ion חַּכְׁשַאְו MID רַפְסְּב
 ןיאיגס ןימוי הירק ףקמ אָרְתע אוהה aaa ןילרובו ןירהוי בט 377

 איתשמו

 יי שיר

 : סספמ סס) ססע .םיבר םימי (ד) :סרפ ןוטכ סינוטנס
9 
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 רואב

 סע וס on , ססק)מס 8253 סיכעו סיכות ופוכיפ יתעלנו ,סכולמס ערזמ סניס
 mg  סיפ)6 ירס ומכ , סמתלמס erh !ע סימלוסס ,םרפ obs סינוט)ט י'טר נתכס
 סנרתמס יכ ,י) ןו6 ית6ָעו ,ידמו סרפ Ion )₪ סיעתרפס ספ Anh ונ6כו 'וכ תופמ

MEDןתכו קוספס לע ןופשרס סנכתמס סגכת ןכו ,ןיגיתרתסיפ , סימתרפ סגרת  
 6"ש) 'וכו סיסש)פ 35מ Ai כותכנ ןתנוי סוגרתו , ('פ 'ו ןכסנ) 'וכו קוססו פולס
 , טרפ סימתרפס | ,ללכ ידמו סרפ ליס רוטססו ,גיתרתס6 350 לע ןכ סנ סוגרת (ג"י
 , סימתכפס ob יכ ליס ישנ6מ סמ סיס לו , טרפכס סמ 696 Bas ןימ טרפו )ככ
 סס יפ ערפ ךכ רסשו ,ל)כ וידנעו ויכט לכ) סג סגינגס תסגס (se ס:סו יתענרפ ןכו
 רתפ 353 יטרפ pin סמ לנכ סיסי  ענמכס ןמ וניו ,'ונו ידמו סרפ כיס ונייסל
 ססמע ןחלוטס לע נכימ סיס וס סנט ,וינפל .ןוינסס תכ6)מכ .עדוככ , ונמס רתוי
 יכ סנמל סיס bb תדסו גסנמס יפכ רש5 סכלמ mo ופרט )ודג דונכל סס) נסי סוו
 ןתופ סיטרפמ םיו ,(ד'י 'פ) ן)ס) רכזס תוכ)מ סופר סינקווס סיכטס תענס) ספ
 סתפמס סח 'וכו תנינ רנתכ סיס ,סימיס תענפ לס סתסמס 356 (Yo רמסנס יפל
 סוקמנ ץמסת ת'ינס ,ותוארהב (ד) . ןוככ רתוי ספככ ןופפרסו ,ויגפלו HI סיס
 סעטכ לונכ סעס ,ותוכלמ רובכ רשוע | . סתטמס תנס סיס DIE ונרכזמ ומכ , 91303
 ,ככ ןונק רשוע סעסו ('6 8" (meh סוס דונכס )כ 'ת6 סמע (mh רסמ

 5וסו
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 ןתּוכלמ אסּכ לע  שּורָושחַא | אָתּוכְלַמ era לע =
 ןמ Saneiyı המ

 man ןשושְּב F— קששר יהודי לע םֶלשּורְ
 השע וכלמל שולש (MW | םִיַרצִמִמּו םִיִרצְמְר אָּבְלמ

aan aha ie 6 r= — 
 nee יִדָמּו DB \ | ליח לע שי ביִרֵחְנפְד
 ירשו ah בֵחְוהְיְקְַחְד יור

painאריגה הערפְד יורי "לע אָבְּתַשֶא בשר  nadםכִיָרְצַמְר  
 שרוכ ארצ דַכְ לבבל Ann 349721397, יודי לע תובתשא םירצממו
 2 — למ J an .םליעל היֵחֲחַא לָבָבְד אָהְרְכ זרי

 * סעתאו ₪ ערא Tris ודבעו ּוליִכָי אלו היִתּ "רבטמל
manןינש  Ann mein2 ּהיִתֹובְלַמ mאּוהַה יולע  om 

 Mon אָָּשְּב 0 : אָּתְנריְּב ןשושב ןילכדרא היל ודבעד ּיִחּוכְלַמ
 תיִא אָיְקָשַמ דע הָמ למ איקשמ רבע שּורָושַחַאְד היָחּובְלַמְ
 אָהֲא ןּונישְּבַכַאַד רַתָבּו ןּנישְּבַכְו לזַאו אָיִבְרּפַא יהולע ןיררמד ןיִרְמָאָד
 RAIN ררשּו mb הָיָה אָריִאְר SEN רַמָאְר תיִאְו תיקשפ דעו
 ינבְרְבְר 3 ןַמ חַלָשו אָחְודח om 2,05 יתימל אָתְניִדְמ 179155

 אתנידמ
 יישר

 .םימתרפה (ג) :סליגמ תכסמכ רח ןיגעב וסוסריפ  וגיתוכרו .ודיכ תוכנמס

 סיגוטלס

->0044 3300%%%5%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%5%%%%%%%5%%%%%- 

 וואב

anni6% יכ יככנ ביופמ סמ  mnןמ וריססכ ודנ; סיפס5טסיס םויכד ילנע | ודרמס  

 ופוכיפ ע'נרס תעלנו ,סריכ 6רקת סכ 30 ךלמס Seh ריעס ,הריבה . סכולמס

 סיס תומתנתפ טקסט וייסד ולסכ לע nass Shan רוס , שלש תנשב (ג) .ןופרֿפ

pic mapsןכ) סדוקמו ,וכנמ)  Abויפנופ סע סתלג קכ סקססנ תנס) יפנפ ו) סיס . 

 תוקנמ ססמ תקלו ,ויכױפ תל תכנס רונענ סתפמס סעט סיס יתעד) ,התשמ השע
 כנס ph תופכס הרונענו ,ותסמפ רונעכ סתסמ סס) טשעו , סיכ)מ ת)ונס לו
 96ינדב יכ ,ןוכנ וניו יסכונמס Dam וטוכפט נתכ ע"נקרס , םיטתרפה .סונסו

 סיפתרפס םרופמ ירס ,סיפתכפס ןמו סכונמס | ערומו לפרסי יננמ םיכס) רמ6ג ('6)
oh 



 םונרת א רתפא 780

 N Tee N בש שוכדידעו I ךלמה

 Na אדו אהה Pe האמ םכיִרשעו
one ₪שטו אכועמ רע למה | תֶבָשְּכ םהָה  

 עַבָשּו ןיִרְׂשֲעְו זדָאָמ | שורושחא
 יהיו ןּוניִא ּולָאְו יור sehon ia ביִתְּב meta (אחפוה) | :ןיִבְלַפ
 דע אָמְלַעְּב אָּבִרחְו אביר הוה אָלְו pen. wann] DER יִמיִּב

aan. NONTןוהיִמויּב הדוח יו לבו םיִטפֹוׁשַה םופש יִמיִּב יה  
 ayı m 227 תּועראְב 9 זרוהה Bo הנה מ ןמו
 by 337 הוה יו ןמּו ara הוה m a יהיו ץֶרּב
 128 הָנִציִקְנ הָרּוהיִב ההלענ Mana ביִתּכ זרמו DIN ar ןיצר
 ID spp ימי jo הוהו יוד se ra m 29091 ןוהלּוּב דל הָּתַא
 ןוהּובֲא op, yo ןוה לַארׂשִי תיִּב לע PA ןקע In רּכ אָתָיְמְרק ןינש
 ?N רע יִנע NN ןורקי אל Syn ביִתְכָר וה m תטמשבד

IN obןּוניאָה איַמֹויַּב :  עָמְשֶא  spa aשורושחא אָכְלַ  
 בהמל

 י'שר

 סמ לע Pina .'וגו שוכ דעו ודהמ |: סכעמס zum סיס ו ומלעמ ךלמש
 סיכנמ) ןכו 0 555 סז סידמועG םוכ דעו ודסמ ךיומס ומכ תוגירמ (DIE סירסעו

 רסנס רכע 533 סדוכ סיסש סוע דעו תספתמ רסנס רכע לככב סדר וס יכ ('ס ל

 םייקתנסכ . "וגו שורושחא ךלמה תבשכ (ב) :סוע דע סספסמ סדור 6וסס ומכ

 תוכלמס
--05550-666 555056005 5% 550% 5% 9550%>555%6%500%- 

 % איב

 (eh סומ ph סכמ6 ,(ס5 ןייע) סס"מכ ונככוס סיפס6טסיס םויכל | םורוטס6 סיסי סז

 ספ לגכ תערכמ סניקס ןיפו |, רכוש תונידמס 15 נע In סיספ רקמ Se וטוספ יכ
 כקי וכו (ןפידיימ) סיפעכ ןוסנכ כקי , ודוהמ .סםינכ3 ו סםוכיכ וכ 3

 יפכ ,עבש .(סס'מנ ןייעו) ,םוכל ולוס ןינס סירלמ לע סג (so ךלמו (ןיפמיטפ)

nn Ichתוכנמס ידמס פוירד קנת רנכ ('3 'י) נפינדנ  Den)סנילמ סיכסעו , 
 < ,ידמו סכפ ךימ pnn 15 וסנכוס 0 כס nun עכע לוע ןסינע ףסונ סתעו
 סיסי ןדע קול סםינכ3 | ךכוסס סעט סיסי וכל כ'לו ,דועו ןויו סיכלמ סיטסס ןרֿפ

 5 סינוטסרס סיכ!מס לונג יכ 1% סרי נח תופסונס תונילמס : ןתו לע סנוכס
 בתכס ומכ תומקנפמ טקסס ,תבשכ (ב) .סוכ דעו ודוסמ ךנמ וסו םוכ דע עיגס
 נפ קוד סנוכס סיסת , ודיג תוכנפס סייקתיפכ וכמ63 י'סר תעדל סגו , ע'כ6רס

 סמסנמ :



 צש א רתסא םונרת

 שורושהא ייפ ראו אא יולי רק טו
 0% "er | וש" אוה ׁשֹורְְׁשֲחַא

 שורָושחא תצוה יהדומויבד = שורושחצ
 ךלמה ma תרדֹובע 3

STRאָהיִטַע ןיִגְּב שוירדל ןיִתרַת תַנָש דע אָליִמְּב תוהו אָּבַר  
 תל — [3a רַּב [mn Ing היִתרְב San יִתשוד
 אָתְליִמרע (sep הלע ID NER ma m yard תקְבש
 היָתוכְלַ — mat ּורצְקְתֶא אָטיִעְל תיִצד לע אוה ףַא)ףֹואו
 אְיְרפֲאו SUP אימוא תויממע O2 וה NIT nom ןֶמָד
 וכ רְַבו יִכָה 6533 ןמ היל ּורְּבעַּתְׁשֶא x ןעֶכּו יודי תוחת 33
 nv בסמל אוה Tan אָלָטְקְתאְל יתשו אָדיִתעד ַײ ,DT ילגתא

MDRאיִהָד  *— ms Animaהיִל תבָהיִתא ןיִנָש עבׁשּו ןירשעו  
 אכרא

 י'שר

 סנט סיעכס ףוסנ סכוכ תת ךנמס סיס סרפ ךימ .שורושחא ימיב יהיו (N) א
 + ךלמה :ופוס דע ותלחתמ ועפרכ וס + שורושחא אוה :לנכ mia לש

 ךימס
BIOL 6% 659 506569694 05% 0-00 60 00 6 069 669 HH HOME 

 רוא ב

 סיככדס ת!תתסכ למת יסיו ת)פ ,עפוסי רפס ת)סתנ ק'דרס כפכ ,,יהיו (א) א

 תמכו ,ססימולו סיטפופס טופס ימי יסיו ,סז ןוגכ סיכפסס תיקסרנ ף6ו

 סימעפו ,ןמוכ ופ ס3סנ vophht סע) ann וס סימעפ יכ ,ירמנ) רתי תפס טיפ
 oh סמ םרפמ כ"קלו ,סז ימיכ ערי6 ופ סיס תפו רמפ וכ ספ יתמגרתס ומכ 3

 vn לע ןכ סג ךנמ רח עוכוקתפ סיספ יפ) ,שורושחא אוה .ערפו ))כ ל"ע
 כמפ od 'וכו ותוכלמ תנתתנ םוכוטתפ תוכ)מכו 'ד כוענ רפלנ כפל וסו ,קסרפו
 וימיכ יכ ,ולוסמ ךנמ hi כתפס וכופתפ סופו , םוכ דעו ולוסמ ךלומס סיס סוס ספ
 ,רפסס hans ביטיס תפז ככ יתכפנ רפכ , סכפ in תמת ולוס ah ןיידע סטבכנ 5

 טרפלו קותד) ונתפ 0195 ,סרפכ וכלמ סיכנמ ספנפ קר סיכמופס )"ומ תעדל 8%
 ומסע ךנמ סינופדקס סרפ יכנמכ סיסע ןכתיו כתכס ,ע'נפרה כתכמ ופכ סוס כקעס
 וניר 6 יכ ,ספס תופיכג man m ידעו קרפ לע סיכנמ ויס ססינסו םוכושתפ

wong 631ןילו ,תפזמ  Snםוכוקתפ תל ?ו)ם) כוסכס כס  sahידמס םויכד , ach 
PRיכ ,םרוכ סרוק  Hlידמ נע קר ךנמ 5) םוירד ינ5 יכסס ,תז ןנעדי , 

 , סכיכס ןפוסכ mb סגו m‚ סרפ }יס רעפס wo סרפ לע סג Pyt Sohn סומו
 ילו ,(י'םר) סכולפס ערזת סיס לו mion ךלממ ,ךלוטה ,סרכפ | תוכלפכ ?וסו

 ב



 = -4 יאהב מ 8

 | כמקנש סדוסי ךלמ סינכי סע ולגס .סילונס ןמ יכדכמ סיס ('ו 'נ (weh בותכס
 לעו הדוהי ךלמ הינכי םע התלגה רשא הלוגה םע םילשורימ הלנה רשא
 ובס קולוטקמ ךנמל סכסע סיתט תנט דע O9 תולגמ , סיכפסמבק תוחפס

DOיכדרמ  Denד'נק סס ,ךנמנ  ah ‚uneסיכעוקס תעדל יכ , Em» 
 "פו | ,סילש ד"נכ סס ,ןטמימ }וס Anh לע3 םוכוססלו one‚ 'כ ךלמ

m’סלקי פל יכלכמ תונק יוכלמ סוס תולוס סכמל . סנש תוקמ 'נכ יכדלמ  
 סיס דומלתס ימכס תעד יפל סג סמ יכ , 713( סרפ יכנמ רפסמ3 סיברעסל
 2'ע ד'ס ףד) כקעעסי יבכ 'פ תוקנמכ קתיקדכ . סילק פ"קמ כתוי ןקז יכדכמ
 קעדל יכ , סמק לוי וסט סמו | . ס"פ סילקס ימנקוכיכו .(ספ 'םות ןייע

duodo3) רתס לע ' (oרתסק סתיס  n3 Dansסקקלסכ סינק ס"ע  Ihיב  
NOוכ לטסנ ןילו ,לפ לוס גסנמסו עכטס קסמ ויה לכדסו םולוטקל  

 , ולממ 39( 3כ ןיב לידס

 03731 ,סיקודב סנכסנ ךכט ןימ ,תוקכקמס ימספ ךרד לע ןבא
 , סילטוכימ סילונסמ סיס של לוס יכדכמ יכ mb כספיס יכ , גסנממ סיקלויס
 Seh רמלש סמו , שק לוס ילולו , פלקמכ Dana ויתוכלמ דסק ספ יכ
 ,תלק וכטס כסלכ לולס יבמ םיק ול כ 2m | שיק יכ | ,סלוגס סע סנס
 סיסי 55 סינק כ'סמ Any ססס יכדכמ דע לופס יס ענמנ רבד סו יכ
 תומוקפכו = , םוכל קוכמכ WB בוטייכ בקייתי לג ספו ,תוכוד 'ד ספ יכ
 עודמ ןכ סמ יכ | ,סיכוטק יתנכס תופס טימסמו ,ni קכ .סנומט  ,סילסל
 סו םיגלס רססכ , PN סיסס וטממ בוקסס כ ME עימססו שיק ליכזס
 ךלמ לוס יכ abe .ריכזמ סיס לופס יכס שיק סיס ולו, anbp ע'נלכס סלסה
 קוכמכ = ,ז"וו b"כסמ סכסס לע יקסעתט סימתס Jan ז"יפעו) |. * ויכס לז
 כ"ע | ,(סמלוסל "קט סוקמב סייקו סמנוסנ ומכל סוקמכ לכס ססדע םולכ
 ילכקנמ יכררמו = , בוסס בל erh לכס לופס יכל mob שיק יכ רמוכ סוס .ןוכנס
 סינוטס לפסמכ לכזנס יכדכמו = , סמ5ע סילוגסמ לו סלונצ סידלסמ 5
 יתכמק 932 . יתלכזש תוכזס לכ ופנו ,סלגמכ לכמה יכדכמ טניס סלוגסמ
 ןנפול נע תוקלקמה (sum 735 רבס וס .ספלכ סישוכדב ככדלש סמ לכ יכ
 . ססילע ישי pm ימ כ'ע .ינממ טלסומ כמקמ סנו

 סלקס DI לע 309 לבכ סכתכנ יתמו תסזס סלגמס כתוכ ימ םנמא

 6 =: טיט סע סיככד ולס לוכמכ תלוס סלגמה תל כק3מסו סנכתעה

 . עוכנל ןיל ססמו ףיסוסל ph ססילע

 . ט'סקת ןסינ 'ה



 םפש אובמ

 וכתכט סנטקס 323. ,ונינכמ לעכ תיכס סיס וימיכו = , לתסמ סקל עכט
 Seh תוקפססו םמעטס ןמ סע יתכתכ 937 . ןימילכו סדוסי 995 סינכמסס

bon 1732סנעט רוע יתלפמ ספו , ליסס תעדס יפ לע  Dom)יפ לע  
 סתללע לכו ,סיסנס לכמ סתוק 306 Tino "eh לפסל ןס . סזס כדסס
 סידוסיל לודגו = , םולוטסל .ךלמל Den ידוסיס יכדכמו .סנממ Jen 55 סתטקכו
 וכיסנל םיככ כמי לסל 233 תולככו קפקתסל ולכוי סככיל | ,ומעל בוט םרוהו
 סויעכ ססל תל ךלמס יכפלמ טקבל ודמט פלו ותכללמ יכקכ ןיככמ לט לוסט
 ססל כממ כםלכ .nm„ . ויכסל םויכד וכ סע כסלכ ןינָבְס תמלסס לע
 ומתסו ךלמס DES וכפכ סעסו , םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ םתאו ךלעס
 כפוי ססכ סיככ ימו ,סתול סיל5ס סנידמו סע ליס לכ דבקל ךלמס תעבטצ
 ססל סיסו = ,ןיככס תכללמ לטל dopt וכתכ כחל ןימיכבו סדוסי יככ סינכמטכ

73h) DDסו = ? ךנמה תכמכ למנוי ןיככסו = , סללס סיככס  nerביטמ  
 תוכלמ יצח דע אבר רמא ; תוכלמה יצח דע , ('6 ו'פ ס)גפ) דומלתב קלדס ןמ
 שדקמה תיב ןינב הז אוה המו תוכלמב ץצוהש רבד אלו תוכלמה לכ אלו
 ככו) כוקכס תוטספו סמלע ינפ3 סקכדסק יתכעס רבכ קנס  .ןקכ דע

 ךתקקב סמ כתסקכ ךלמס למלט ליסס תעכ יכ . סטוטפס | סנוןכס יפכ םלפנ
 תק תדנמ סננימ כמ כתסל סידוסיס עלזמ יכ nd ערי סל ,תוכנמס in" דט
 עלד סז לע ןווכי סכילו ,םדקמס תיב 793 לע זמ םקכנ סלכי לו ,סמע
 - ללוטס קכי סנט סמ3 סקק3 תעינמ ול .ןופכ לופי לו , םוכלמס יס דע לש

 ,יפפ סמכסס כחל , סליכקמס תעדס לע סלקסנו וליככד סקפסנ החעו
 כפסמ לפויו כפוי תונמנ ,כקמס יסרפמ יבוכ 199 סילסלו = , סיככ סילפוס
 mp eh mn ךלמ dyh סמכססס רדענ , חמוס תעד לע סנסו .םסלפ יכלמ
 סילפוסס תועדו סלודסו סתומט תונפל בוקלו , סזס סטעעס לופס לכ ססיפס
 תלט וס one) 'כ ק"דלו) סנס 'ז ךלמ ןוקלכס םכוכ (א . טוכוססל ךלמל
 עוכוקסק (ב .סדוסי 995 תנטק3 995 לעכו ,תיכס (DNS ססכסו ישפת סילונס
 עוילד (ד . Dein 'ז םוגמ לב Oh נט (ג . סימס 'ז ךנמ ב סוזיבמק
 כעעו ותוכנ מכ 'כ 203 םיכס 793 סינפסנ ליפס לוס ,סינש ו'ל סיפסקטסיס
 <23 עורוטסל לוס ק'דלו .סינט 'כ ככ סעסקכעסק שוכועמל m) .'ו תנשב
 ונע וימי = , (סינט 'מ ק'דנו) סנש ת"ל ריס .ךוכל bתסעמתכל (ו < לפסל
 'מ ןוכמימ קתסססתכמ (ח . סנט מ"י וטו םויכד (ז . סילטוליל סימסנו קכזע
 סיסכק (י .סילס ו"כ mh .םויכד m) .רתסת לעכ לוס תלק תעד לעו ,סנט
 סילפוסס לעל יתלכוק סילטס סלל .סינק 'ו ןוכתלס סויכד (אי .סינס '; כ
 . קדכ don ימ תיכוסל .סילכ ומ לרכס ןילו = ,סס3 סיקנוסמ

 תועמקמ יפנ יכ לוסו .ותוכפל ךיככ סוס ךכדכ םי דסק לוסכמ דוע ךא
 כותכס



 רתסא תלגמל אובמ
 ' באזןב ביל הדוהי םכחה תאמ

 רפסב רכזנה שורושחא ךלמ הז ימ (א

 93 תלסתכ = ,וכיפוכלל סלק mb סעעמ לופס פללוכ פלוס הלגמה
 3וסק קיפ ןולככ יכ ,סנולג סנכסל וק3 ,סכפ יכנמ תלקממ תסת |, ילס 05

mbכלתכו , סנס ופוכנמ תונידמב סידוסיס לכ תימסל ךלמס סול  ochספי  
 . סתמקו סתקמ סוי ותוק תוקעל (pn לוסס סויס סיסו . סכזגס סלעכ

 - סעעמס Dipm .ופוכלמ תגשו ךלמס ספ כפסס םלכב Yan סנמל ןכ
 סיתעס יעלו סימכקס 1b יכ , קתפס (hin סל ריק קסגמ לועכ תחז לככו
 ךלמ סז ימ , לוסס סטעפס רופסל ןמז כמכל ,סלוע סטעמ תומופכ יסכודו
 תלוכמ .ינפמ סוס קפסס ת3סו ? סז לוס סכפ יכלממ ךנמ סזילו טוכוססל
 כת סז סלולקכו סתועטכו , םרפ יכלמ כפסמב סתמכסס לדעסו סילפוסס
 קוס יכ וינע כמקי Seh = ,יטרפ סלע תומס ,סכפ יכנמ תומס ןיס יכ .סז
 סבומ לת = ,ינולפ ךנמ יכתל ינונפ Ins ךלמ , ינולפ ססכ ינולפ ךנמ סז
 סעכפ סקכ סיכלמס תומקב גסנמכ , סיכלמס לכ סיננוכס סס סיכקתס תומס
 סיכככפ ססמ סי ןכו .סיתסנפ יכנמ לכל ךלמיבס DEI , סיככמ יכלמ לכל
 , לסללפ תנגת ןדפכזוככ .לספלפוככ Sohn ומכ ,סמ גשומ כלל
 D hreennahועט ןכו , כ33ו לוק יכנמב ןדללכ ,ןרמ רספ , כסלנמנס
 , bכזעכ לוכמב יתכקכ bREEnDSh סט תכככסו .ילמו םכפ יכנמב קוכוססק
 , סינפכדססל סינכתססל כמנק סמל ,בככמ op וכוטסמ סע יכ bob ןכ
 * sphn לתויל יונכ (bob m ,סז כלת ספכ ככמס ךלמ dp ליכסל ph ל"ע
 war 329 379.13 SEb„ ,ודככ וכ דסוימס ומס3 ספ יכ כיכסנ ph יטלפסו
 וסנכי ach , סכפ יכלמל רפסמ סינומס סיכפוסב סמכסס לדעס מפ כ'עו
 . ermenh tes כתלו , לתקעסתכק סקב למל וסנכי , םוילד DES לסקס
 . סכובעס לדנפק ם"כ כ"ג סתופכב סס סיקנוסמש סענו

 , סמס סינק תוקולסס תועדס יפלכ לכזעל לוכמכ יתילעסש סמ יפ) ךא
 תעד דסלס סעדס . תוטל ימ ירחל ופניסכ ןיע ןכוכתמס סישי 073( ססילעו

manסלכמ טיטממס דומנתס  nunתעדסו , סעבכלמ רפוי 59 סכפ יכלמ  
vrdסלכמ סכלמס  Dun)סעבלקמ תותפ 55 סלפ יכנמ  „enתעד לע  

 סיס ןוקללס , םלפ יכנמל serien „him ,סזס לפסכס עולוטסל דועלתס ימכס
 'ג יסכפס קכוכ וילסל ,סינס '3 ךלמו 933 תוכנמ לבק רסל ידמס 6197
 תלקבו ,סתקמ סקע ותוכלמל 'ג פלקכו ,סינט ר"י סולועסל ויכממ , סינק

 עכס



 חפש אובמ

 ול סעסקלעסק סלוטתל סיסס : ןכתי ךיל סטקוי סלו) - כהסמ לע .טרוטקל
 ןמז לוס סתע דע זלמו —— סלגס יכדרמ hin , ג'נה סָעסקלעסקלטרל
 hap3 םרופמ ךסיס fa דיש 1 סלקכ םובכ סינק — סיקי ךיקו ,כ
 son סלגס כפל Dans בתכנש סמ רמלל לכו נס ,סינטוכימ סלגס יכדכמש
 כ ןמזכ סיסי לט , ךיניעב ללפי תלז לככ סו ,יכדרמ לע לנו ,שק לע

Omיכלכמ דע טיקמ תולוד סעבכק קר  , | Inדע יכדכמ ןמ ויס תמסב  
 וכרדכ | , סיעדוגסו סיבוטקכ קל ו כפס לכל 3והכסו , תוכוד 'דמ רוי סיק
 "פלו ,ךלמס לוקס sh Dans לכס שיק סיס ,כ"זמ תעדכ יכסו ; דימה

 ינטס סעסקרעסק 13 ךלמ ויככמ . (פולול סמכו סמכ קרקמ3 om יקדוב
 סיסדס 'ו 15 קוס = , poh סגנפ ן3 סולידגסז ויסל ןמ םלכו ,סימי ס"מ
 סעסקרטסקלטלל וכ 0 וילקס ons„ 'כ ךלמ eh סוכק סויכקד % סלמ .סללכו
 סיס dit למל וכטח סיטכפמ סוסו , סינש ו"מ ויס וסוכלמ ינו ,ןסמטנמ
 mo‚ ססמע (ha סלכמ ללו , סיכנמ ססלס דוע וכנמ וילסלו ,  טלוטקל
 סוס .סימיס 9573 6m MM , Be סיס כ יקדוכ סזכ רסולמ ןעזכ יכ
 . תקוס סעדס םתמל לע סלוי כטל תומדהס סוס ול , 937

 תלכקל סככעמ סיתבכסו | ,ללכ3 סימכסס 937 יתקכס סנס ההעו
 ספקססו ןויע לכו , זס ןינעכ סיכוכנ סלוכ יכ תולכס ןעמנ , סככעמ
 ךל , סולורכ תווללכו Din תפומ3 סמ כבד תומכסל ככו) לכ , תוננובתס!
 כת .תויכשפל תועד י"ע וס , ל"זכ תנכק ד"ע וס לוס ממ ונעדיט סמ
 . סעד סדקל ןגומס תלזעכ 633 ןנכלהיו וכככהי 0372 יטרפ

 . ק'פל ה'מקת טבש שדחב ןילרעב

 . יללאהמ ל"צז ףלאוו ר'רהומ אפורה ינברהב ןרהא
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 ,תוכופסת ph סיס קוס ,סעסקרפסק ט3 pn לנס סויכקד רחא
 סעפ cha Os‚ | סיפלמכ םכוקסקנ דומלתס man וססי Seh תוכוכתס לכו
 וכל ולפס ויתוספטמו , ילממכ סטפ ,יכזכס סעפ , יניכ סעפ ',3ידנ היס

wen3 ,(ןפהפל) סנוטק יסנל סע סתנסכ ןוי ץרסל ותכילס3 , תודוקס  
 לודעל סללו (ןפנענמדרפד) סויס קרקי th" | (טנ0פססע|ועה) קרקנס En סי לס

 תוילקס ודיכפס וילגו וילכסמו ,רעסו Ta 001 , וגל * סער סע סויב

 רכוסכ ךילססנו ,סיס Dh ותמקפ סו סוס ספטס ךנמס זק ,סנלו סנס
 סירלמ ךכסל דימ Po וכנמס לסל -ופעזמ סוכל MM | , תופלטלסו סילבכ
 כס ,ולכסל רוס וכנמל םלט תלקכו , סמל סמיסיו ,ויכק n3 סדכע רחל
 ., תסזס סמסנמכ msn לל לכל | ,ןוי ךרק3 ןטיללסעכט סע ססנסל ךלס ךכ
 ,וסוכלמל טק תלס3 335 סלכנו 35 וככקכ כקו ,3כ סע men לפנ יכ
 :סתוק Son ,ותוכנמו ותנקממ לע דופ סיגפס 55 , b Domוסס סויס ןמ
 sb„ וקל פוכיתו ןיי , סדמס יל תוגלעתל סנפ לוו , וילסו וילעוי 75
 י פומוקס ימכסמ 3וכ סנסו , סינק ל"כ ויס ותוכנמ ימיו , has כטמ סכרנו
 mE3 סיסקש עדנ טממ יכ ,רתסל תלגמכ לכנס םכוססק סיס DIE , ומיכסס
 סיסיכומ ויטעמ סג | .סליכס ןפוט3 דימת סללסו Ihn on ,טש תנטכו סנס
 ותסס dh סונעל סזכ תוכופסס םיקמ לכיס יכ , סוס טרוססל סיסק וילע
 סע רוסמל סזכ םיקמ רכ3יס ? סילוכט תדע ינפנו ויכפל סקכ 05 Sch לע ספק
 לודגס כססל (nnd ומ ? 0053 סמס לכ לע וכסוק 73 לקכשי מכ תדע בכ
 DER לקל porn , תובוסכב וסכיככסלו ידוסיס יכדכמ שיכלסל , סיכסס לכמ
 . (1 7 סידוסיס לכ דימססל סיטעמ om ינפכ

 eb תפססתכק him סונקמיננקנ סעסקרעסקסטכל 93 ךנמ וירחא
 ; סינש ס"כ ויס ותוכלמ ימי ,סילסוכי םמוס re , סימסנו סרזע סלע וימי
 .תוס ךנמס סיס , ןויכוג ןכ ןופיסוי תעדנ סו , סומולה ימכסמ לק תעדל

 םרוקסק
 :פ"ג 'ןימיכו ל"נס ןסכ ןכ 5וס "וגו נקכ 5פספתפר6 ימיכו כ"מ6 רמה , וינוש דגנ סמלסל תוכח פונכלנ סיס

 "כ תופפס יוגש לע סמתפ ו - םיפסלעסיס םויכסד לוס םוירדל ןיתרפ תנש דע סלעכ לוסו תיכס ןינכ לטככ

 לוק יכ ? סעזיכמפק םורופתל ıb , םידרעמז 6קסטמפר6 Dog רמלו - תיכנעס ןוטלכ סספ סממ סימעכ

 -סיסס עדונ נס , רמי ומ ,  ולכנכפנו סימעס ןועלכ תומסס WEI פוקסעס כור י"עו , סימיו םיפעס בוב

 .ל5מנס םרפסס דוע ןכסו :וכפסכ ןוירוג ןכ ןופיסוי פז ינס רפכו כתויו תומפ ינפ סימעפל סרפ יכלמל

 גכפכ רעפכ 'ס 5רזעכו ,'וכו ךפסכ6 יד ינככד רפסכ par יד רמסג ,'ד 6רועכ סנטפס תרגֿנ

 - ךתסנמ יד min 55 ven , 'וכו כנמ יד יונג תיככ רקנתי וי קוספ (nl , םוירד) סנטסכ
 כפל וכוי 65 ןכלו , סכונמס ערומ סיס כ וכו םיפספעסיס וס סוס קוירדדס oh יכ תו ןיפ

 ern" ןכ וסע רמ6 רז םידרעמו ו fתספתפכלנ ותנט רח סנולכס פכגלכ 55 + ךתהבא יד ול

 * תו עדו ןקסכ6 יד סיכ ליפס ךייש

 ach ןרָאהכייא רכעפלפ סכתסל סרוס Alan רפככ תונוכנ תור סומ דוע ןייעו )1

 . סוכ ךירסס



 ופש א וזב מ
 , סעויבמסק תמ וס יכ למק mb םיפ cp וכח. =: סינק 'ז. וחוכלמ . ומי
 ןכפו ni)„ .סוסו םיררעמז ומשו חל סיס סעויכמקנ יכ) .סידלעמז ומט בסי
 סל יכ סלגזכו =, לבלט עדו = כ דע סיקדס ן"ייז ךונמיו סכולמס ספקי. גג
 סלפ ילודגו יככ תעכס לע ומוקו (4 דחל ןסכ ןכ קל וס סכולמס ערזמ
 סיפס:טסיס סויכקד ועסו ל":ס סיכט תעבסנ דקל Erb ךנמ ויכסל . וחוק וגכסיצ
 סיעיכ יכ , סוסה .pm י"ט ךנמכ לוסו (סימזנכו סלזעכ לכונס םוילד סז)

 סכפ ינודג תעבט דסי ותככ ,סרפל ןיפ pm <70 ןסכ ןכ Din כחל ססס
 דתועמו .ןמוזמ סיסי סכמ .דחל לכס , רמלל Rh ספ ומיכססו תיל "נס
 ולוק עימקי רקס סוססו , וילע 3וככל וסוס סע קמסס תונע תעכ דעומ סל
 םוספ "קיו , ךנעכ סיסי סוס סיסס 3כוכ סנס סיסוסס לקס לכמ סלול
 ךלמוס ןכנו (פ סעכלבעל ודכע תלובסת י"ט , סנועלרפ כתנ ל"נה סוירקד

 ,טפעמו סקד5 בסול , לסיו בוט םיל סיס סזס סופסלטסיס סוירלד .  ססינע
 שהוכ 13 םירכעמו תו סרוק תולכ DD ,סילעוכיכ תיכס DNS : םלס קוס
 ךככ. וס = ,:ויעכ לע קקל "נס סילק סעבטמ רסס סגלטס תכ סג ,סטקנ
 (ןפידגופ) ודופכ Pa לוס  ,ןוי ןקק3-םוכידמ רסקו ,לפקריקב .(ןפיירוט) יפלע

DB. Maםעמנ ..סינס .ץל.גסולכמ .ימו. , וילגכ סקפ ..סיככ . סימע  Sch 
 556 דימת סוסיט cסיִליכ ןקתוס . ,סיכטה תעכס ידי לע ל"ה ןסכ 43 תמוס
 , סכולמס ל3דכ ןסיו לפי סמע SEh ,סרפ יכסמ סינודנו סיֿכעוי סעכש  ךלמס
 bלק סמ ךנמס לק ולכיט תע ככ3 תובכג סגותכ תוקלס DOES תעכס סלקנע
 סלט ,דמל ספ סידומ םומופס ימכס בוכ םוכ סנסו ., סתלוז שיק לכ ססכוס
 2 סיכנעס .יכ . ,יסרכוט סיכמה סעכרק ןמ דסל Inch לע3 טלוקסל סיס
 כותכ למ Inch תלגמכו , סינש ג" ול כ" וכנמ 5 סיפסקטסיס סוירקל
 , ל"גס קויכד סיס רמפל ןכתי כ סג |; םלוטסל ךנמל סכספ סיפק תנטב
 (Yin oma eh‚ , ךפכפס ךלמו טפט סיסס סלככ סוס םרוטסל סקטממ יכ

EINםשמד סיס לכיסנ  ,יףפכפס קנז ספט לכ ;הסיז בוט קימי סיס  + mes 

Serקכ טכק3 ופוכנמכ  Prטולוקסל םיסק וניסכ כתסל תלגממו ,ןוי ךכפל  
 . )30939 5163 (man כ"י תנקכ

nn 
 * םרעיגָמו םעניי6 ןהָקַו רפר (1

 , 83993 תרכנ רט תירככ warn (רפטסייוו)!פטש ןייצ) ויסוס תווכפ רוע סיס סוס סער (כעק )2

 ינפל ברעבו , סיככזנס סיכע תענפ de וננקי ר סוקפכ , רח (jo סירפסמכ סתוק רסיו תתפ ססוס תקל
Dirדעומס  np)ססוסס 36 ונממי) סכוס ננס ספוס רפ6 סוקמ 56 וסנסניו ,סוירפד וילע נככי כ סוסס  , 

 לוק ןפיו ,כועפכ סויכפד לש םוסס סתיו , סוס סוקפס ינפ ססיסוס סע סירנוע סנס םיטנפסו כו לקוכס

 + ססוסס 36 סריקנכ

 יתיסקס ר "וגו סינעוי ססינע סירכוסו , 'ס 'ד 6כזעכ 8רקמס םוליפ ןנונתחו כיפת סתעתו )3

 יתטד) סנטם ונפכ תוכופת6 תוכנמנו כופכס רמו ,ןינכס לעכ) סינעוי וככס םרוכ ימיכ יכ , ליעל לו(פ%
 םינםס רצו ,ןפככ ופוכלפ תלתפכ עעומ ןמז קר סיס Big יפ) , ותוכנמ תלסתכ כמו , סעוינמ*ק פוס
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 pop ותייקד m PIE  ןסנסמ"סמטמ טממ mo , "וכו יכלכמ סז סיסספ

 PM ,עה'כ ןינכ לסל סילפוליכ סיס יכדכמש ססילכדמ nam סקככ וכו

 סנמנ Mm עהמ = , יל סימו ,ןעס סע ול סלק Seh ססעמס לסל | ןפוכמ

 פולג סיס לסל סוס םילסמ וקתש עודמ )1.2 סימפנב רכזומ סמ כבד טממ

 סקלפ סימקנכ ככזמכ סותסכ לע ולכ <SEh סגו ? ךלמל Den סידוביל

 לכד וגל רככו ? סותסס לע 3 סוס יכללמ סנט him Pb סמל | , ד"וי

 - זס למסמס לע סככ סעקוסט סמ ספ ןייועי Bo) ק'כ) 'סוק ימכס סז ןיעכ סמ

 סלפ יכנמ nos = ,5"כ יקרפכ .רמסי סזס ןחלס ןמ no תל איצוהלו
 סיטלפמה 319 וככד ויתוכקעכו  ,כ"נס 'סמ3 ל"זכ ובססט סממ כחוו לתו
 רלמפ 2, כ"ה ('3 hr לליד) 3תכ י"סכ סלוגס hm סג ,טמעט ינבמ

 סעיבמלק mer דקל ןכ סכוכל וכ DOG כתכנ ןופיסוי רפסכ 935 'וכו ע'סב
 ובעת סלוכע , ידלפסס ןסכ סשמ 'ר תעד ע"בלכסכ סק ןייעו , לכע "וכו

 :(ס'כ7 ק'פנ) יונס סיקרז וגיבכ סג | ,ל"זכ וכסספ סממ , סרפ in" סברה

 רימיכ סנטס 3025 קוסו) תיכס 793 לטכט nh ,לתסקתתכק יג ויסס בתכ
 לוע 3תכו ,('ס 'ז bares ככמכ (hm תונכ> ססכסס דקו ,('ד סרזפ

 לנס כותכס Dam ןיל 'וכו סרפל סידמוט סיכנמ Ss דוט רמסנס פ"מ

 .כופכס sn קכ (ןוקגכ ס"כ תעדכו , ע"ס תעדכ) סיכנמ עברל קר סלפל סיסי
 .סז3 ךיכמס סעושיס ינייעמ וכפספ לפנכככ5 "כס סג , 'וכו סיפיקתו סילולנס

 ךמ דמו דתמ לכל שיש = ,לכל סרנ יתלכס eh סנס סילכלס ןמ =
 כס יפכ ,:עיעמס סה סככס סז ,.סיכנמְס ןײמכ דסוימ ךרד סיסכפמה
 סיקוסכה םלפנ nun יתס5מ לכ סלוכ3 Ih ,ןוכגסו תמלס 377 bופמל וכסס
 ע'מ לעכב 053 לינסק דוד מכ רפסכ יתיסכו , לולסל יתיסקס Seh ל"נס

 שוירד דעו שרוכמש , הילע היאר ךירצ ןיאש תומסרופמה ,jo ל"וו 3תכש
 סיפיס ילדכ סיכמנ ןכו = , ל"כע an" רשע העברא סרפ יכלמ ,  ןורחאה

 ימכמ סעד לכוקס ינפל סגלס סגו ,  סתומסכ סעידול ןכלו ,סימעס תונוסנב

 :ככמס םרוטתל ותו dydd לתוי לקכוי doy סזימ טופסל וילעו , סזכ תומוס

 : לעולו ,סנינעב

 ידמ לפ ךולפיו ,עלוכ סיס , םילנכס סלפ תוכלמל ןוקללס ךלמה
 ךולעיו = , סינס 'ז ויס ותוככמ ימי , םוכידמ רלסו ןענכו רוטס ,ל33 ,סרפ

n3 vornלוס , סעזיכמלק  on»סימעה סג = , סדכליו סיכנמ סע  Pins 
 , ןטיניסיכלו ןטיכט דע וסלטממו ,סידבעג וכ וס רעגעכיכירעיבינ קקירפֿ
 ימי — — —

 :סר סיפתנו לרוע ותו וריכוכ Ab ירס , רתס5 ןמול יכדרמ ס! ןשמ יכדכפ ורמספ סמ יכ )4

 * סילפוכיל תינש סעפ סילועס ahes וכונשמ לו Da„ וסוריכוס כ פיכס וונעכ ך5 , םרוכ ימיכ ופונעצ



 ופש א ו ב מ

 סינוכסלס .םולודס סזכ  וקכסג לסלכ .כתסס ג: ןכ סג וקנס וגילכ לכ מ
 סעכרל סוי תל : כותכ תיכעת .תלגמכ וללמלק סמו ו סיסרומפס
 ,('3 ס סלגמ ,'כ תיתינעת) 'וכו  ןוכיק ליכופ ימוי MED סקממ סוי תלו לפע

 2371 ,(ניתכפ). סכמקמכ 6 3 סיללמ | סיס .תינעס תלנמ נס לכתמסע
 2. ,תסומ = סיפל ןית סוקמ נכמ  ?ס'כו .ש'3 ןמזכ סיס סיליקט עדוג

 קוס קכ ,סלגעס לכ רכס ודל mn קנס מלל סיסככומ מ  .יכס 3
 הפעמס סב כתככ ילסק , סומילפסו סולעג warb סילכס תוכוד סמס ותעיסו , ליפפס
 יכל רימלה סיס עומס ןכ "רק ונטדו , סרזנק לטב לטל עומק 13 Jan יפלמ
 von לפסכ ,כ"גה סילק לסל דוקמ 37 ןמז סיס לסל , ('6'ני 85( 8
 טוס ס זכ- ןויעל שו nen‚ תו ס"ס לעכו Ton‚ רפס לעב ז"צ

 (wann ככ ?םיס ימו שולוטספ סיס יתמ ,סזס סטעמס ןמז לעו
 won סג .סלועס תומוק mann ןסו ER ימכסמ ןס 0139 סיסלפמ ו
 hr קקכמ סל ,יתס3 ססיניכ עיככסל ל קו .סז3 ססעד טל ולג ל"
 2": וקיעכס | . 3רקיו ME ליכקמסו א סתעד עידופ קכ ,רק8
 סויפ 107( תינלכס םסלפ-. םוכלמל ינקס ךלמ סיס םורוטסל סוס ומס:
 תוכלמ 5ע כ'ג ךנמ רח ילמס פוירד תמע סויפ לוסו ,סרפ סע 7« תוכנמ דספפנמ

 וילה ,תיבס וככל סעלס לשל םכוכ סנוסקלב 0 סתעדל יכ ‚)<
 םולוטקפ ןכ יסלפס וילד וילסלו ,תיבס ןיככ לט3 Seh סזס םוכוססק ךנמ
 תעוס תוככל סימקנו לכזע סלע | ויפיכו | ,תיכס 125 195 לסל לפסקו

 תוכנמכ סללס סילכלס לח ('6 ז6רוע) טקכמס gb „onen יכ ;סילסול
 סנפ ויפיכ Sch לתקפסתכל ךנעספ ,סזמ עמסמו | ,'וכו לתטסמפלפ
 וטילסס מ'מ = , םיכס סנכ) וימיכ eh ,סדוק רכמס ךנמס סיס לכ: לרוע
 3 'נ ס'כ ןסופ ןיע) b, „emoתספסתכק ,סוירד ,ול סיס תומס ססלסש

 rn tm) קופפ 'ד ספרפ) רזעכ קרופמ ללקמ mp טסלמו ,('3 ,"י סלנפ
 תוכלמכו , וכו קוילל דפ ED ימי לכ סלע ססילע סירכוסו : למקנפ

 ,'וכו 3תכ קסעססתרל ימיו ,'וכו סנטפ וכתכ ותוכנמ תלתתב םסוכוקסק
Snhn77 סשרפס - hםרופמ ירה , עוילדל ןיחכת תנק דפ תלט3  

 קתפppתלפו Ermierb סתומסו , יסלפס שוילדל סרוכ ןיב סיכנמ מכ ויסס
 םרופספ יכ םכפל וקסדנו וכסנכ טיטרממס bh .םיבס 793 ps Damp רסס
 .(1עי3לכס ם"ע ,bיס | תקל סיפפפ סכתלנע סנטססו לתספסתרל ל"ג ללקג
 hin דועו = , יתלכסע סיקוספכ ססיכבדל לודגס ןסנה ,כנכ ןיעל סרג סנס
 , ןיניקס לע .סיסתפ b) 'ו סינקט ,'6 ע'פ (mine ולמפט 009373 .למית לכד

 סימתפ 2 טמ <
mıhı 1פוס יכ | , סזכ "ו י"םכ תנווכ ןיכפ  Yıסיפר תיכס  tychhrtכקנ bתמרפ cתסb 

 5וירדמ קר.סזס םורוסתפפ ל)כ ורכר bb ספ תמכו ,.'וכו םוירד לוס םרוכ וס לכס ס'ר תכסמכ פרמסמש

 : סע ןייע יקרפס



 אובמ 770

 סיככדמ סיבכו | , פסיעולו לתסל | תלפת ,יכדכע on ומכ ,ונל רסס
 ןויכמ 33 ןופיסי כפס3 סג ,לפסל לע סימוגכתס | ינמכ סג ופ5מכ סנס
 כפסמ סקתענט וכמל3 | ל"גס סמלכע י'כס יככד  דולמ ןוכנו = . סייעולל
 סלגמב ןייט) ובל לע סיש seh ליכסמ של לכ יכ סרפ יכלמל סימיס * לבד

‚mhתולכלתססכ סלי  Tb „vunןוטל ירפס יכלס לכמ סנס קיס  
 סינולכו סיוט לתויס סֿכינמס לובק3 ןס = ,ןוטלס קודקדכו Dinsa ןס םדוקס
 nar? 0937 dyh סנס סגיללו | , תלוס סלגמכ ומכמ ך"נת יכפס יכססב
 hrs דו סימכמכ Ab כס תונמ סמ סב mn | :ללעס לע km ססמו
 סלמס ,םנמ :ומכ פטטוטל ללשמ | סלכנס יפל סמס  סיסוקלו ,ך'גת יכפס
 ,ןגשפפ :תימכק ןוטנכ לפינלכ סל סעפו , ספ קכ רוע nhim סננימ תפוס
 seh כ מכ תלמ סלגמס 353 nbin ל סג |. ססימודו ,תימכפ סלמ ליס
 sehn , עדטכ Ye םומכל דוקמ סכועו Tan„ יכפס רכמסב דוקמ סליגכ
 תו יפל סג . סלופס לע וכוק33 ן"מ3מכס warb סיפיו = סכוט לע ליעס

In)ססלפכ תויסנ ךילל יכבעס  ’bכפל יכ ,'וכו סמ תדכ .למסיו "מ קוספ  
 כמקיו סעפ דוע לופכל ךיככ ,דופמ ךוכקס | רנסומ כמלמכ ןינעס קיספסס
 abe דועו = ,ךילפ3 סימעפ סמכ ותמגוד phöy | לטלכו שלוקס ןוטל ךכדכ
 won ומנטי סל כס .סילמסו MEI יככדנ טעמ סידנגתמ סיטק 037
 ספסו ספק לכל שש Dam .לסל תפסמ סקתעוס סל יכ פז ph , כקוסס
 סגכפמסו קיתעמס ןכנו .סתלווכ ןילס סמ ,סכינמס 93973 םדסוימ סלונס
 טפמ | סיכז 0373 טמפשמו = ,ותקסעסב סימעפל .קוסדל ךיכֿכ  ,ןמסנס
 3תוכסל aba יולכ .ןילס סמ (ןופנס «7m Mn סידעפע b vorנט דכלכוו
 טממ Seh ןוטלס לע סנ קיפעמס כלו ןיפס יפל . bon ספסב וענעמ
 ןּכ וככעתװ 933 ול Wh סמ וגעדי נס תו ילעלו .קיתעמ
 ומכ ,ירבפס סגוסנמ סבכס ומכק ,תוידמס לכלקו סכפו ידמ לכב סיפעס
 3372 דופ ועדי לכו ,'וכו תילודקל כבדמ יכת ססילכו : וכמקב סימסכ סז לע ןכולתסט
 93 דקל תוסכ לכוד רלסנו , תוכל תוקוקלכ סתול וככעתס קל ילבעס 'לכ תוסוככ
 ג'סלכ (ob תוס סלגנס תביפכ pm לז כוכעב ילולו  ,סספקמב סיכקו
 לוס סל .יפדוכו כיסמ כפוס סיס לוסע יפכ םכזענ סוסתיי לנו baren ןמזב סיכמוסמס
 - קולזו תוכוק תלמב קמתקס ,br סלילמס סעוכ יכלד יפכ"סקיפעס תלזס סנגמס בפכ

 ch דומלפס ימכס לכס ,יתלסלמ סז סלכ סיכפסכ יפטיכ ירחאו
 יס סלוכ לקסלו יכרכמ ססעעבו ,סיכופ ינידכ , סלגמס ילידב ann :וססנ
 סדוק סיס Seh לנס סוק יתקנמ ,har ךנילו ילכז ןכ סו יבכ תומימ
 sbpe תיכ ןיכ תקונתמס mbin סג = - סללס .סיניגעב סמ 937 לכדו סוס ןמז
 ('סקרפ תוילע ,'ג קרפ סילי) תלסקו כיס ככ סידי תלעוע ןיײעל לנס'תיבו

 לב |



 רתסא תלגמל אובמ
 יללאהמ ל'צז ףלאוו היומ אפורהינברהב ןרהא םכחה תאמ

 סיכייטס תוקפסו | םוליקס סזיפ תלזס סלגמכ סילקסל 1m יתיאר
 Sp‚ סכוטס DT m סרלכלו | ,ססילע לכוקס ליעסל | , ספ סיסוקנו
 תלגמ וכסכ | סלודנס םסנכ mh ('ס כ'3) וכמל דומלתס man : למוקו
 b ab, כזעל | לו סנולגס תסנכ .יפנקנ סלינמה תכיתכ וססיס סמו . לתסל
 ןוכסלסו Yon לפוס סיס him ללזע ןפזכ סזס סקעפס סיס ססילּכדנע
 תעדל סג סגסו = < ססידי3 תלז סיס סלכק ילול 2 קדוקס ילפס 3005
 Shah רפלכ ל'זת סעדל hop הממ למוקמ כתסל הקעמ | סילמולס תק
 סיסנסס יכ ,סוכתכ סלודגס תסנכ יטנלע תויסל וכי סוקמ לכמ ,ןמקנ
 תוספס לכלו סיגוט סיכמזכ קל  ,ויס mb לודכו mb ןמזכ כ הנקס
 סקעמסט An oh dh ןכ סלו (*סז לסל סז תולוד סעכקכ ול סקשצ
 תסנכ יכיטמ סיס קידלס une לנס | , סלפל ןולסלס ךלמס ןמזכ סיס
 לדנסכל5 ימיכ סיס קידלס ןוטמסע וכעדיו ,('% קרפ תוגפ) סכמלמכ סלודנס
 סו , עדונכ סכפ תוכנמ 73a לדנסכנמ ידי לעו ('% ס"ס (km ןדקומ
 לכו) op ןכלו סלולגס םסנכ יטנלמ סזימ ימיכ סקעפס סיס 7099 לע ןכ
 . סוכתכ ססק רומל

 כקו ,סלמלנ םדוקה ms לתסמ )6 'ז סניפ) וכמל סג סס םלוא
 כפסמ סוקיתעס Hmm תסנכ ,eh כ"ה , ססילכד תל nbsp "לס
 רקטה ןמ תמלס 193 ק'סוכ תוקכנתס עלמלכו  ,סלפ יכלמל סימיס 37
 סלמג לכ סייסכפ יכפסמ סוקיתעס יכ ןעױ = ,סיכותכס נסנמכ ותכסמ
 תלגמ וגידיכ סתע סג hm תמקכו .וכוסכ ןפכ דפ סכות3 סקולק סע
 כתס6 תלגמכ וקלמנע הממ 0139 0937 03 dom ינוי  ןוטלכ תכסמ לחסל

Seh 
  hin )1רפופס ל": ס"כמכ תעדכ  hs,ויס דת ןפוכ סלוכ גס"נכ  achו"פ ריעס

 -תוכ6 םלחנל ותמדקסכ ל6גכרב6 י"רס
Aa BOG Tom 1. 
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 ותסא תלינס

 רואבו לז ישר שוריפ םע

 תאמ

 יללאהמ ףלאווזןב ןרהא

 ונפסוה דועו
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 תורטפה חול
— — — 

 ורכלנו ג'י דע ה"כ ןמיסו בקעי שרשי םיאבה 'ו ז"כ ןמיס היעשיב תומש
 : וצירעי ג"כ דע רמא הכ ןכל ב"כ ט"כ ןמיס ןיליחתמו

 :ט"כ ןמיס ףוס דע 'ה ינרא רמא הכ ח'כ ח"כ ןמיס לאקזהיב אראו
 : ןמיסה ףוס רע 'ה רבד רשא רבדה ג'י ו"מ ןמיס היטריב אב
 :'ה po ףוס דע האיבנ השא הרובדו 'ד 'ד ןמיס םיטפושב חלשב
 ןיליהתמו לאבט ןב 'ו דע 'ז ןמיסו ךלמה תומ תנשב 'א 'ו ןמיס היעשיב ורתי

 : תאז השעת 'ו דע ונל רלוי דלי יכ 'ה 'ט ןמיס
 ןיליחתמו ןמיסה ףוס דע היה רשא רבדה 'ה ר"ל ןמיס הימריב םיטפשמ

 :ןמיסה ףוס דע 'ה רמטא הכ ג'ל ןמיס
 + לארשי ומע ג'י דע 'ו ןמיסו המכה ןתנ 'הו ו"כ 'ה 'א םיכלמב המורה
 : ןמיסה ףוס רע םדא ja התא 'י ג'מ ןמיס לאקוהיב הוצת
 : לבזיא ןחלש ט"י רע םיבר םימי יהיו 'א ח"י ןמיפ 'א םיכלמב אשת יכ
 : בהז לכיהל 'ג רע םוריח שעוו 'מ 'ז ןמיס 'א םיכלמב להקיו
 ץראמ א'כ רע 'ח ןמיסו הכאלמה לכ םלשתו א"נ 'ז ןמיס 'א םיכלמב ידוקפ

 : םירצמ
 :ויהי םינהכל ו"י רע םינש עבש ןב א"י ןמיס 'ב םיכלמב םילקש 'פ

 :לואש תעבג ר"ל דע 'ה רמא הכ 'ב ו"ט ןמיס 'א לאומשב רוכז 'פ
 :ןמיסה ףוס דע 'ה רבד יהיו ז'ט ו"ל ןמיס לאקזחיב הרפ 'פ

 שיא ח"י דע ו'מ ןמיסו ץראה םעה לכ ו"ט ה'מ ןמיס לאקזחיב שדחה 'פ
 : ותזחאמ

 :ןמיסה ףופ דע 'ה רמא הכ וס ןמיס היעשיב ח'ר תבש
 : ןמיסח ףוס רע ןתנוהי ול רמאיו 'כ ןמיס 'א לאומשב שדוח רחמ



 גפש שדחה תשרפ תרטפה םונרת

 זאל רֶׁשֲא .ןעמל יָנְּב"תֶא להְני ל ליְֵב (na ןיסח
IE!יתזחאל זליא יש ןטתו 022 לע  + ER, —שיא ימע  AED7  
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 באור 

 , תונתמס potys רדג תופטו ,ופיכ תוסרמ hin ותלתנ טעמי נס  ככע) ךרלוסו תונסמ
hanוינכ תפ כיתנסכ ול  Ab Jahתנפנמ ןטק קנת סופ םכו83 תתק) ו) רוסקסו וילכע תפ  

 .סעס (nnnb3 Areas נתנו pin ןיפ יכ וכ ת6 (Io ידכ "וגו ומע ,



 םוגרת שדחה תשרפ תרמפהת 4

 אְּבַר EN ןתיִדיִכ הֹוהְי .יִנדֶא | רמָא
 המ m Nm Yan  שיִאְל  הָנִתִמ איִׂשֵנַה

 איָה ּהיתְנַסַחַא 1325
Sen ןוההדהא on MIN 3» Sn nom 

 SO  :אָנִַחאְּב "ובו (י) oma איה םֶתְוְחֲא
 ןּתי  ln imרֵהֲאְל  KIM ns. Eraהיִּתנסֲחַאַמ ?2"
sam da אָּפְש תנש"דע ל N ויָדָבֲעַמ 
mans 212 —8 יש של mau ch 

 דיה חומה לנפל ag ן לו הו י
 ןוהסניִמְל אָמע תַנְסֲחַאַמ תלחנמ איש ar] an (חי)

 היסס ןהקנסהאכ ותֶוְהַאַמ םהזחַאמ םָתֹנֹוהְל םעה
 — חנו
 י'שר

 . תבשו = :לגויס mE = > רורדה תנש (זי) :םסורמ וס סנע סיס Dh סנטמ ןוסנו
 mon לו nl סיכת ןיככ) «hm :היהת םהל ויגב והלחנ ךא | :סנפו 109

90h) DRS 
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 רואב

 nem סתנמסו דיעתס ביכקסל ודתי  ,תוס סתנעסו סלועס כונענס ונססס 36 : רמו
 jm יכ mp jan di„ (m) סעו 'וג םנכס nh ופעי ס)וע ppn יכ | , סרותכ רכונס

 כותכס ומכ ho‚ ות)קנ נס יכ תעייק סנתעס כמונכ ,איה ותלחנ - וייתכ ,'וגו
Dun)('ת ס'מ)  (סיסתו ,םווס6כ וכ סיסי ץרל m)יכת  annכ'ו ספוכיכ  

 ןמכ סכקנס b'ס סוקמכ ו'יתסו MIX ןמכ ,תבשו (זי) .ויימכ סנתמ סס) (nn תוכוס ול
 סרעוסקכו mp‚ סיס 'ס סיס טו , סס) סימולסו (כ'נ 037( לי תא יכ

 כנעס ךרד לע וסו (ק'לכ) ספרג תכ ו'יתספ יכ) קתפכ ת"יכס ולקנ ו"יתנ 'סס

 , םתונוחל .(m) תלטק ומכ תַלְוָא ןכו , תֹנק , מתפנ ן'יעסו ו'יתכ לכס תימכפנ קס'3
 סז v3 ת )יקני  ותזותלמ קרו wma„ ותו ליתנסע סתוותפמ תנק ab ססמ קוסעל
 סיסת 590 ידכ רמו ןכומכ סינורק סמדסו רוופ ןינע , וצפי .ויתמנכת ןכו קוספס רועס

 ns סמ לע נסומו , וקסועו don תמיפמ Dann ומרכי יכ סתזוחפמ סעס שרוני סנס

 וס ספ ןינעס לכו 'וכו סכיפופוכנ ומירס 'וכו סכ) בכ רפי יפיטנל ('ט ס"מ) סנעמל
pwסע לע  misס'פ) ליע)  Bis (dסנו  hanופע תל  bes nmתת)  

 תוגפמ



 בפש wann תשרפ תרטפה

 שָבָכְו 6 HANS MIR רעשה
 הלוע השעה םיִמּת ֹותְנְׁשְַּב
 22 23 הוהיל .םבויל
 mn : ותא קרשעת

Sa pay an 
 תישילש ןמשו הָפיִאָה תיִשש

yonםֶרָל  Amis nbbnmng 
 :דיִמָּת םבָלֹוע תוקח הוהיל
 RI WIITTDR | ׂשֲעַו (פ
 רק שהדת הָהְנְּמַה

a : Tanya 
 TON ירק ושעי

 י'שר

 :דימתס תלוע hoc תימנסוכי .הפיאה תישש )7(

 םונרת

mmתרי  na Syn 
 42 רַמיִאְו m) : ּיִקּפַמ

aתבילש  Tayn 
 יי םֶדק אָמויל אָתְלע
 ריִּבְעַה רַפְצְּב רַפְצְּב

Nm mm 
 רַפְצְּב יֵהֹלע  דיִּבְעִת
 SAD ןֶמ Sm רַפצִּב

—Eתחשמו  
 אָבְרעֶל xyn תּוהְליה
 םֶדְק אָתָחְנִמ אָחְלּופ תי
 :אָריִרְּת םבלע .םק ַי
 NSS = תי .ןּודְּבַעְי (מ)

mMתָיְו אָתָחְנִמ  rein 

 NY רַפְצּב 333

 (es 1372 te י אָריִרָּת
 וו

 .ותנש ןב שבכו (ני)
 יפ לע ף6ו ןיתיכס) 'ו ךימסס תחנמ) h’ סינורקע '3 ןסו תירכדמ נס סמוק
 :תומנמכ וניגספ ומכ וסכוקו סנס ןורסע רקככ לוס Kran סילנקנ ןיכירק ןיתינקס

 . תלסה תא סרל .(?"מנכ רינ"נמיפ "כ (4ז"עלב ריס"ירפניפ . תלסס ת6 סוכל

 סיסיסכ לודגס תינס סכסו ('ו קומע) ומכ סיסכ ןוסנ תלסס תֿפ וכ גומכנו תתכ)
 ןופנו
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 וא ב

 לבלמס , סיפו)מס
(m)תנסס תפ לכ ,םורל  

 .תתפנ ולונכל ימי en ןמו לע רעסי סו סנ ',שבכו (גי)

 ohne„ ליכסכ 'וכו םנכ MD וכי Papa ןיליפתס

 ןינע סורל ןופנו , bתנוס תי כרע) י'ת ןכו nes„ סנו סרותב בותכפ ומכ ןמקצ
 תל וכ ביטכסלו נול

 ויכמפנק = 8רקמ3 לנוקמ קר
 רמו

 (ןטטכייפפב ןטגטבפטעב ונ)

 (ןטטיאכעפ וכ  ןעכיווכע ©(

 וליגעו (ק'לכ) ןיסיסככו (3'כ סירנל) סיכינככו סונכתו ףעוס
 לימתס תמנמ an 'ס) סתנמ סיסי סו ,'הל החנמ .

 סז לע כסומ wb ,רימת םלוע תקח
 תיזנכקפ סנרותמ ןכו תכוסס

INDסרותכ  . 

‚A asperger עלכ | עיס"ירפלופ"] (1 

a kes a amolir ז"עלכ mh (2 



 פוגרת שדחה תשרפ תרטפה 76%

 אָּתלְכִמ אָתְחְנִמ יִהָּת הֿפיִא man היהת םיִדֵעֹומַבּו

 ל אל Ewa ליאל TERN רפל
momאנה למ תת ® : הפיִאל ןיה ןמשו  . 

 יִרָאְו 0( זאָל Dan אישַנַה op )בי(
ur)םימלשחוא  amריִּבָע  —R N2) 

 ,Amon» Op אָחְבְד Seins ול חַתַפּו הָוהיל NWÖTD תַסְבָנ וא אָתְלַע !
 ַיִתפְד an תי הל ֹותָלעד תֶא השעו םידק הנפה

 זרי י ו

ahל הָשַעְי רֶׁשֲאַכ  ——— 
 רבע יִד אָמְּכ יִהׂשְרוק "תֶא AD אציו תבָשַה םֹיְּב

 pen אְתְּבַשְר אָמֹוְּב רעשה
 רוחו <

 י'שר

 סע bיפנס סנכ ולי סתפ5נו פוני סלוככ סכותכ וסזו רתפס רעטךרד ליו סנכיו ס"ע רלס סע
 מעפספ םיפפרכ תכט סויכו םדחס סויכ 63 לוק ךרדכ ימרזמס רעס ךרד כי קנו סעס רקס
 יפי תטסנ .הברנ אישנה השעייכו (בי) :כרעמכ WB וסכנ ןיפ יקרזמס
 סינסכסו דעוע 66 לכיס וכ סנכי) 63 :'ונו רעשה תא ול חתפו :ספעמס
 סמו קנפס סויכ ססע רססכ רמפנש כו סווסתססו וימנפ תלו ותלוע ת5 וסעי
 ירחא :רמונו ותנוע Dh סינסכס וסעו רעפס Anm לע דמעו )62( תנסס סויכ רומל
 סוינע תנסס סויכ ם"מכ בכעס רע רגסי 65 רעססו ןפכ mh ילו .ותאצ
 ןיֿפ .לוסכ לכפ תותפ ומינמ ךכיפ) לוסס רעפס קתפ ךרפס סע וותפסו כמומ וס תנסה
 :ות05 ית רעסס תפ רגסו ךכיפל ותכנמכ קסוע "כס תוסתססנ 533 סכרד

 פנכו
BIOS OSES 

 רואב

 תוכ סיסי סז ילי לעו ,סעס תנרנ תכ)כ in תרדס וסז יכ „536 ךרדנ רווחו
 ןכו .סמע (mod סלנתי לו ,סכותכ רעתפ וס יכ  סתולרכ סעס יניעכ כוסו

Anhןומס סלותו סככ לוק: סיס תיכ לע סדדל ךסכ רונעפ יכ יסנפס ררוקמס  

aanיכו (בכ) . סיס)6 תינכ סעס תפיס תעכ ,םירעומבו (אי) ,('ס נ'מ סינסת)  
 סוינ סנו ,תבשה םויב ,לנועס ןסכס , השעו .ספעמס ימי DEES ,השעי
 ספעמס ימי תטסנ יכ ,'וגו רגסו .ותעדמ ןיכמס לע nor ,ורכז 83 Spin ,םדחס
 קכ יכ ןמיס) ,ות#:3 דימ ורנסי ןכ) , ל)פתס) ha m ןילו , סכ60מב mp סעס

 ודוככל



 אפש שדחה תשרפ תרטפה

 רעשה םלא ְךֶרָר וישנה
 NONE + אָצְי וָּבְרַדְבּו אובי
 םיִדעֹומַּב הוה רנפל ץראהיסע

Sanןופצ < רעש | ךרה  
 mr צי תּוָחְתְשהְל

we Nam 2 
 ch "צו בננ
 ya בושי אל הָנֹופַצ

AR TER 
 אובָי םָאובְּב םכֹותְּב אישגהו 0(
 םכיגחבו =) 89( םֶתאְצְבּ

 םידעומבו ירק אצי

 י'שר

 ןיפפ סיפלרכ תנסכו םדחכ סויב
 וכרדבו אובי רעשה םלוא ךרד

 סידעומכ כב תירדגפק
 סמכ

 ךרד 'וגו ץואה םע אבבו (י)

 : ספי ספי סרזעס ךותכ וֿפרתיס ססילע סוכמ

 .אישנה אובבו (ט)

 :תווקתססל ב וסו תירס לע סיווכמ לכרסי
 סכועס תוטע) סוולמ וניסו כי ומנע כעס סתופב

 רפסכ לירדנפק תופע) וס 2 ךרוכז לכ סרי (ז"ט סירכד) 893 רמפנס
 : ופ5י סתסלגו וכי סובכ סכותב ניתכר גייס

 .ואצי וחכנ יכ

 סג תוומתסכל ימוכדס Soma םפספכ כל D רזע) סנכנסכ קוס סג:

 םונרת

 MIND אָּבַר לעיַמָבו ₪
 לכועי אָעְרַהְר .אָמְלּוא

ADקופי  : 
 אֲעְרַאד אָמַע לַעיִמְבּו ₪

DIR, 13009אְיַדעֹומְּב ַי  
 ערה חַרואְּב *לילעד
 קופי mob | תנופצ

miaערת  Nun 
opהַרֹואּב  yam 

pie man]חַריאָּב  
 am אָל אָנפצ ערה
 may יִד עַרְּת הֵרֹּואְּב
 : קופי היִלְבקְ ירא

Kane)ןֹוהְלעֶיַמּב ןוהיִניִּב  
 : ןוקפי pen לוע
 Nyon NT (אי)

 יהת

 :יקססמ .ורי גיחמ

. NY) 

 'וגו ןופצ רעש
 אישנהו (אי)
 בג רעס ךרד Bin ןופ> רעש ךרד לכיו םיכדנפק סרועס תוסעל וינע סוכמ וס

 סע
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 רוא ב

 6וניסכ ס)עמ) ם'מכ לודנס רעטנ יססרפנ
 סעס יוככו ןומכ 03 סעטסש 1199

 לומ ₪96 = וכולככ ןכרד3 Dh כו וכי *

 וחכנ .סז תפ סז וקיזיו סיט6 Im  םיטנ6 | וסנפיו
 ךכדנו - ססמע וני ס6ו: ךכלנ ,אישנהו (י)

 , רעשה םלוא ךרד (ח)
 , 'וגו אבה

 , ס6יליסו = ס2ובסכ וכ רכלס סיסיפ

 כוככעו als סיסי ס: יכ
 .ו65י וקנס סוקמס דנג ,ואצי

  hisרפ .

 (ט) 'ס ינפ) ספל לוכפ) .

‚ah 

 יתכומס רעפפ %וניע סנסס תופי רקשכ ןלוכ ךרלפ 6 לחי סעסו לוס וקני סתפ:

Inn) 



 םוגרת שרחה תשרפ תרטפה 0

SION7. 827 בירקי ה הָוהיל אישנה  

dan 0 aresוי 09  nmavg —R 
 pad Pos NA םיש בכ הש = תב שה םויכ

 אֵתֲחְנִמּו (=) : םיִלַש רכְרו הָחְנִמּו )ה( § ימת ליאו םמימת
 — — הָחְנִמ — ליאל הפיא

SAND NSS /קי מ  
IT17( יה משו > ' mmאָניַה ולמ אָחְׁשִמּו  

Nora ₪ אָפְלְכְמל: Ta ךפ שְרחה DO 
 םיִשְבְּכ תששו םמיִמת  RT ogיה רג רוח

 ןיִרָמיִא = אָחְשְו םלש ב
 — pwor רַכְדו רפל הָפיִאְו ( ז) u םמימה

TON]ליאל  zu"הש  mתצרוהל תצַתְלְכְמּו 0  
waגישת רֶׁשֲאַּכ  enאָחְלְכִמּ  Naarרָבְעִי  

 אָמְּ 8R— אהה
REN ף 

 Sm היי קיַּבְדהְד DOM :הָפיאְ ןיק ןמשו
 (man אָנָה למ אישה

 לעימבו |
 י'שר

 סיסככ 'כ םרות סרמ6 יכסס סמל יתעדי ₪. .םישבכ השש תבשה םויב (ד)
 וז תנס b mr« ט"י עמסמ תיסלרב תכסכ עמפמ תבסס סטו (ס"כ רנדמ)

dot ohןיככעמ ןיקס ךרמילו קנו סיניפ 'כו סיסנכ 'ז ןוטטס ט"י נפ תיסקרכ  
 סימכס וסרדס ומכ '5 סיבי oh 'כ נמס 65 .סלו '3יכי "+ bנמת סג "הז
 םויבו (ו) :ז"5: תוככעמ תוהנמס ןיפס nd .ורי תתמ (ה) :םהמ םלכ ןינעל
 (DD סמ רפ | תוקנמכ | וניתוכר 1597 סז רקמ = - םימימה רקב ןב רפ שדחה
 פנמ כ ספס ןייגמ DNS רק3 93 סירפ סכיסרס יפסרכו (סס) סרוק רמ6נס יפג
 ohs ןינמ 'ז רמסנס (ob mn סמ סיסבכ סםסו .רפ רעקנ ךככ ' סיבי 3

 רסלכ סיסנכנו ל"ת "6 ופיפ5 ןיכמו סיסככ סססו רמסנ ךכנ 'ו bיכי ' מ 65 |
 גיסת

AAR RRR 

 ה ואב

or 3סיפופמס ןפז ךטמפ , תבשה םויב (ד) .'וגז סעס וומתפיט יפכ , :, 
 ןמכ ,םסימת (ו) .ו3 םכדנו ולי mer יפ) .ולי mn = , ודי תתמ (ה)

 תוסנמ) סזצ 1097 ל'וכו ,סיסדת (sch כח סירפס לכ לע סיכר (yo רמ6 ah סיעת
 דס hin ( oh Jah מניס  bir , סיפימת br יפ) סינמ  סכותסשם (ס"ע ףד

 רמסנס



 פש שדחה תשרפ תרטפה

 may Da השעָמה ימי
vom arm 8חת  : 

DR 77 DT SD © 
 תווזמילע דמעֶו ץוחמ רעשה
 ms םיִנֲהֹּבַה on רעשה
 mann וימלשדתאו ותליע

 צו רעשה ןתפמילע
WEN |רנָפיזאְל  ST 

 הפ ץֶרָאָהםע וֲחּתְׁשַהְו 0
 תרותְּבַשַּב min = רעשה
 Dymo : הוהְי ינפל םישדחבו

 רשא
 י'שר

 םוגרת

 אָלֹוח mr אָּתִׁש דיִחֶא
—XRאָתְבַׁשְר  m 

 NT אָמויִבו חיִתּפ
 :לועיו ( ₪ : ַחיִחּפ יִהָי

MIND N22תאמלוא  
 םבוקיו אָרָבְלִמ אעְרתְד

 ןודבעַיו אֲעְרַּת תפוקס לע
 m היהלע תי אָיִנָהּ
 Ton ּהישְרּוק זרסבנ
 קופיו אֲעְרַּ .תַפֹוקְס לע
 רע דיִחאְה אל —8
 אָמְע non ₪ :אָׁשְמַר
 אעְרַתְד אָנְלעמְּב אֲעְראָד
 תצוחְריבו Day אּוהַה

—R ₪ * om. 
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 ןופלכ Ar סורדכ '5 לכיסס רעסכ ול ויס ןיטפספ '3 תודנ תכסמכ וניתוככ טס

)770 
 לעפס סנופ 777

 ותוק) בו

 לע רמעו

 ויה ברק
 or 6רקמו | סגינק ימכפו סייפכ תנוע

 ₪ סמלו .ברעה דע רגסי אל

 :וסוכנסי ברעלו בס לכ on סויס לכ
 סויב

 י קפספס לוס ןטקס רעש ותו
 סדפ לט manp רפפימ כמ רעפדכ ספספכ וס

 .וומלש תאו ותלוע תא
 : סיקיודמ סיטוריפכ יתפנמ ךכ ט"וי לע

 .ץראה םע ווחתשהו (ג)

 : כונס סיסו וכ 5י 65 םימ (ד"מ ליעל) סלכקב םרופמ וינע סורדנס
 . סנוליסס nn Ib וימכיו סלעמל ם"מכ

 סיכו ססינכ םמסמ Bias ומכומ רעש 7373 סנכי כמונכ סרוע לש
 .רעשה תזוזמ לע דמעו

 -ץוהמ רעשה םלוא

 : םפספס

Armימייפס רעט  
 : ןיכנ לע לעוע
 כסומ

 : רגסי
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 רואב

 5יסו , Bonn תפוקס לע ,ןפפמ (ip ת'יו , רעטס תווזמ) ךומס , תזוזמ לע )2(
 . (פ|ופווט רפד (Zn סממ לע סיסי

ab 3תולועס וככקס סיפונמס יפי ךסמ yon 
 תתפנס יסכומס רעקס וס ,רעשהו
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 כ'לו , 93 וכרלי

 , 'ונו וסעי סקס דמוע ותויסכנ , ושעו

 .ת'כנ סנדג סלינס oh ןיע)ט רפלו 3

 כש6 | , סנותתתס ספוקסלס
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 הָאעיִבְׁשִּב (הכ) :אָתְלְבִמְ שב (m : הָפיִאְל הז ןמשו אָיַה יִלַמ אָחָשְמּו 729° בש ג אָרְבָרְל אָתְלְכְמּו אַרְותֶל עי ליאל הָפיִאְ רפל הָפיִא
meanרשע  anב שרל  Meena 3n3אמו ארסע  

 ריב אנ As כימיה תעְבש הָלֲאָכ השעי
 תצתלפכו הרֶלעְּכ תראָטַחּכ Por עצעְבש 83

 : San אָתֲחְנִמְו יגרא רמָאזזהכ ₪ ומ: משכו

Amריִמיִנְּפַה רַצָחַה רעש ; ₪ an 
 יהי ven תשש רוגל יהי םירק הנפה INA אתררד אערה

 — ימי

 יישר
 סיני 'ו סירפ '; נ סז רקמ דימעסל יל ןיֿפ '6 ליפו סינפ רקכ 93 סירפ
 סיליֿפס נו סז תפס: ןינכעמ סירפס ph ni כו סול לילו (om רפ סימיס 'וכ
 6065 סיפר סוס לרקמס ןמ וינס ל ךל תוחנמכ וגינס ןכו סו תפ הז ןינכעמ
 hncı ליפו סיסככ תפסו דיעת כקכ ןכ רפ םדקס סויכו (ז"מ) סטמל רמפנפ רקממ
 סילוע ומויכ סוי רכד ףוכיכ סוי) סילימ זו סירפ 'ז וסוריפ ןכו ןכ דמג 3 סו ףל
 החנמו (דכ) : סינגרס יריעש .םויל םיזע ריעש תאטחו :סימי "9 סירפ '
 'ג סרות סרעפ mas ליס סמ עדוי (mh Sp ספי .םיכסנס תחנמ 7.רפל הפיא
 הפיא = : ןיסס 'ג ספיפסס ofen ןמ ןורטע תנס יכוסנ nnp פיפ ל"יו סינורסע
 הפיאו (zobe ןוכטע Sen יי ךכ לכ  ספוטמ תנס כמ 9 סלס ךדמ) - רפל
 וניטטס ומכ 0995 לכ ספונמ תנס סינורקע '3 סנממ יוסל םמק וז ףס .ליאל
 sap 5 נ'יו סע) יתעדי ) .הפיאל ןיה :ןיֿפס 'גמ סיגורקע 'כ סתנס יתס
 וטפסמכ רפל תכוס טפפמכ תנסס יפנ Ins בירקיו ןיסכ ויס תותנס Abb ולוכ ןיסס
 * 'וגו םידק הנופה תימינפה רצחה רעש (א) :ןיס לם תותנס יפ וטפסעכ ניסו

 וגס
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 רואב

 תוננכק סו Bas ןיפו , סרות סכמפס תונכרקס רנד וז , 3י8) רפ ןיכ קנת |, ןמסנו
 לכ סיֿפונמס תונכק פיני , השעי(הכ) . סוכ 97 ל"וכ סגה , a סיפופמס
 כפסמכ פוכוסכ | פיני ספ לכ am„ תאטהכ .חסכנ כועס רפסמכ :סימיס תענמ
 כומפס לע סעסנ תוכככק ףיסוס סו (A סיכיע om ר603 ל35 | , קספכ רומפס
 mm (וכ) . סיֿפונגס ימי ומנפנ רנכ .תרלע ינימקנו  סיפולמס לינסכ סמ תוטע) סרותב
 . bיסנס לו סעס (A לומס תומיכ סלקמס (ma ונכ ןיפיגכ ויס נס יפל ,רונס
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 םעש שדחה תשרפ תזטפה
 תועְבָש גה הספה םכְל הָיָה
 my (9) ‚bass תוצמ .םימָי
 ודעּב min Dora  תוישָנַה

 םונרת
m sm)אָחֹסּפ ןוכל  

 אירימפ ןיִמּו:אעבש אָגַה
 TayN )<( ; ליִבָאָהְ
 קצּוהַה | אָמּוָּב אבר
 Say 93 ףלחו י יִהּופולֲח
 : אָהאָמַחַד אָרֹוּת אערַאָר

 רפ ץֶרֶאָה ם
 NT ימי NY2E ג (me Ay : תאטח

Taאָחְלע  om,הָשֲעַי ₪  Ayתרעבש הוהיל  
Le aםירפ  yaםיליא  Damm 

 / תמול ןיִמְלְׁש = ןיִרְבִ
 mom oem תעבְׁש םויל תותאטהו pam תעבש

 AA 02( :םויל םיִז יע ריעש
 תפיא

  TANתמול זע חב :
 ( SAN 02אּתְלְכִ
 "ארותל

 שה

 סתוטק וקיכי ךנוממ תומס  Dameתינס סיכפוכמ נסיס  ןמזכס .ורפכסיו
 ונממ ןיליחתמפ ספ לע + םימי תועובש (אכ) :רפוכמ ( MDתוצמ :ית6למ * תועונפ 'ז

 וטקכט וכמפ וגיתוכר:./וגו אוהה םויב אישנה השעו (בכ) : גסכ וב לכי תוכמ - לבאי
 ( mרפס  “hamןכ סיקומ ןכ סינית בוטל רוכז סרכ ת"ד ןירתוס וירכד ויסס

 ונינּועבו וםכדו סינעב ביס ןורנ  Opל"יכ כפ : סנס תוככרקכ םרדש סמ ונממ
 .רמולו .ספמנ .ןסילב  mhלעוע תינס וכ ךיתתנפ ןוזסר תספ לס ןסיככ ד"יב קמס

 כירקספ הרקכ ןכ לגע תספ 3 סו רפו  Jhוכירקס 6 ספ דינמו סיקונמנ 'תכ
 ינימסב | ( Dunידכ ןסינכ ר"יכ טכירקי  npןילעס יפ) ע"י סדוק סדונעג

 ךסנסו סקנמסו תונועס סיסי יסנס לעו סלעמ) ם"מכ תוסענ דעומס * תונברק
 סכעפ סרותסו -םויל םמימה םילא תעבשו םירפ תעבש (גכ) ::"ונו 'ינתב

 ; סירפ
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 רואב

 יונר וכו ן'ישס 'וסנ , םימי תועְבְש .תספ ןנרק תפנס גס ,הספה (אכ) . ופרס)

 ןכו , סימי םענס ?וסו ( newלוס ןכו ,(ק'לכ) , ןימוי סענס י'ת ןכו , תַמּועל ומכ

 כ'ע ,תועונס "+ רופס) | ולממ ןילימתמס סס לע 'יפ י"םרו = , (פטנפבפיוגמט) ימוגרתב ,
 סיקולנס לנג תספס גת כת ןופפר סוי תכטס תרתממ סעט תורוס) סוכ קומי 3 ינו

 תיסנס ,השעי (גב) .תיפקרכ תנע סירמולס  Wenנו סיקונפס תוננכק סס סירפ תענמ
 'כ ,םימי תעבש םויל .סכומ תופצ ויסק סכותנ תוכומפס תוטנכקס ןקכ ורכז
 סמנמ) מת רועק סרמפ סכותסק סע , יוגו החנמו (דכ) . םימיס תעכשמ סוי 25

inchו  
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NEMשדקמהתא : Me20( ₪ :אשדקמ  
 איב תפיקס לע ןתו B— תראטהה 07 ןהכה תה NT אנה

 אָהֲמַסְמ זריז עַּבְרַא לע עּברַאזדלָאו תיבה .תזוזמ"לא

 זרוק לעו במ nn mans? my“ תֹנפ
 :אָהּונ NAT אעְרת ,

 תועבשב ריבעמ ןכו ₪ : תימינפה רטהה רעש תזּוזמ

 me רבגמ Na שדחב ya השעת ןכו ₪
 - maam Biene םֶתְרַפְכ (Nam הגש ׁשיִאַמ

 ןְסִנְּב א; | :אָתיִב 7 . 7.
 KON ארסע אָעַבְַאְּ ןושארב כ 778

PNאל © שתל םוי רשע  
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 י"שר
 ןב רפ הקת 'וגו שדוהל דחאב ןושארב םיהלא 'ה רמא חכ (טי) : רכדמ ךלמבס anın 'ר
 : ןסינב 'קכ סיסינמס סיס ןפכ דמילו ןייכעס ם5רכ רומפס סיקונמכ רפ hi :םיכת רקצ
 רמוס סוס ןכו סענ לכ סטמפ ןכו נ"כ .שדוחב העבשב השעת ןכו (כ) : תרסטו :תאטחו

 וגיפט רפ ססטס ןכו תוסנמכ וסופריפ ךכ וניתוכרו - קכומכ לע ורפכי סימי תעכש סלפמכ
 סספ סיטכס 'ז ופעו רתומ Sins סכנס ד"3 ובוהו רכה וסדסס סיטכס 'ז3 לכ(כ
 .ar" "וגו יתפסו הגש WIND :רנד סלעס רפ ןיפינמש ססיפ לע רובכ וכ

 סיס סיקונמס ימי 'ז רסס יתפתו Das םיפמ תינס תל תרפכו סרוסמ פרקמ
 קכזמס
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 רואב

 'וגו רפ . רנדי ל6כטי Jon דנג , חקת (m) | . סירכזנס תוננרקס תופעל Som פיסנכ
 ו םדתל 7053 סיסי ךונתסע למול 3 סתעו , (ג"מ ספרפ) * רומפס רפס וס
 רצהה . לנכס anb טרפס וז , ןהכה הקלו (םי) .סנעמ) Jens סמ דוע סריפו
 סענס En 323 תוגנרקכ "Ppp Pin ,השעתןכו (כ) . סיש6 תכוע , תימינפה

 ' םיפי תססכ יכ , ןוטפרכ 5יכס) סול ןיגעכ כ סלול , סוי Inh סוי םדחכ ימיכ סימי
 לע דיתע) םודס וס ק"דרס תעד)ו , סט ם'תכ תו)וע) )ילו רפו תעמל ריפס פינס 915
 כ ,יתפו הגש שיאמ . תיזנכקפ סגרותמ ו'דעו , םלח) סעבסב סג תינס לע\ תנועה
 סתמס כוכמ םככנש mn )כ ,!יתפו סנוט םילמ ןועס | ריסספ ופוכי וננס םולברקס

 803 ,םתרפכו .תעדס תו)כסנ ול סגנעפ תלז סטעו סנכיכ וכ ןיפפ סוקפנ םדקע3
 ךרונס ןפ 0 קוספס רוטע ךכ ,תוסרכ 6)ש ספ ןיסנכנס לש לונתס ןמ םיכס ת6 ורפכת

 וסרס



 חעש

 עונעס םטרפכ ירכנ סענמ ןירוק ןוטפרב
 ןיֿפילופ תנק3 ןסיכ ח"כ In סו

 סויכו ססנפ 'ס3 יעינסס כוק 'כס 'קנו

 . ןפכ ןיריטפמ כ"פפו 53 תפרפנ רימפענ ןירוק 'נס 'סכו

haסיונכפס ןיניתתמ  

 ST ץֶרָאָה םַעַה לב
mannאישנל תראזַה  

 Sn ) )+ לֶאְרָשִיְּב
mimיל  Amenךָכנַהְו  

Dana Dinaתרותְּבשבו  
 N תיָּב ——
 -תֶאְ תאמחהזתַא הָשַעַי אּוה

msהלועה"דתַאְו  um 
 93 רפכל םימלשה

 יס : לֶארְשי

 סיידרפסס ןיניפתמ ןֿפכ

MIT יִנֹרֲא Senna m 

 . DISED תפרפנ ירגג סטפ ןירוק ןופפרכ

 שרחה תשרפ תרטפה
 (המ ןמיס לאקזחי)

  Habaסירפס '3 ןיפיכומ  טלוקס תעכפוכ לת .
 . 5)יע) םילקו סוס פלתס3 'פ ריעפע) ןירוק ינפס 'סנו *

 . ניט םידקו + סכיקדת יטלרכו פנקס

 םונרת

sap 3 9תצעראר  
 תָי ןידבע  ןוהי

 277 אָדָה אָחּושְרַפַא
 832 לעו (m) לב

 SHnm אָתָלע י
eeאינַחְּב  NY 

 יֵדעומ Han תויכשבו
 Tayı אוה לֶארְשי זריַּב

mאָתאָמַח  MNאָתָחְנִמ  
mnתאָתָלע.  nnתַסְכְ  

 תיִּב לע ne אישרוק
 SER 272 = : לארשי
 ep םביִהְלֶא יי
 רות בסת אָהְרְל רָחְּב
 un) a ירות רֵּב

 תי

 םיִמת Rage nen שחל na ןושארב
 תאטחו

 י'שר

 . תאזה המורתה לא (זט) * אישנ הלעו (m) : סיסס ןרפס סע לכ תעד) (vun סכופפס
 למ ומסמ יתעמפו ןינעכש יסנס לכ ןכו רכדמ ג"סככ סוס יסנסס יג5 רמוס

 כ
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(N)י'תו , (ק"דר) , תירנס ןוכפס ומכ תכמסנ סלמ לע סעידיס 6'ס 53 ,ץראה םעה  

 . תיונכקפ סגכופמ ןכו

 לע סיסי סז תפוע)ו , אישנה לעו (ב)
hen 5 ma 

 , 36כטיד hand דס 5תטרפ6 תי ןידנע ןוסי 6ער5ד Ann לכ
 , איגל . לולגס ןסכס "יו b Pan"י
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 ריק NIS NMTS" ה AS הרַמשְּנה | עג

 2 * Siemens st דוע * ar רמא

 Jay) On Be תושעל לארשיז"תיבל שרדא
 ב — :םֶרֲא ןאַצַּכ DR mans םהל
 מכ אׁשידכ אָעכ ₪ DOWN ןאַצְכ םישדק ןאצּכ 3(
 =לשּרל nn למד um הָניְהַּת a ָהיִרַעְומְּב

m EIN INS ion minא אהס  
 ןְביֵרָה זרָאְוַהַר לֵאָרׂשִיְ : הֹוהְי ָנָאְדדיִּכ ועדיו

 אָמעד NEIN ןילמ Nm לכ םידרפסה םימייסמ ןאכ

 : יי אָנָא ירא ןּועדָינ לֶאְרְשָי יב

 י'שר

 סת)פת3 סכ) סתפת6 .לארשי תיבל שררא (ול) : ןכטי Dias ויסכע סימי ספ
 :םישרק ןאצכ (Mb) : נוכל ןפנכ Dh .םתא הברא :ת: לע יתופ סטרודב
 ןויחננֿו bסנפ3 wach ומוגרתכ רח (IE .סיתספ ילעומכ סינסורי) obs יסש

 : ססילע On ססיתונוע ויסי נס רמולכ סריעככ
36 
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 רואב

 ספופ ספוכס לט כ (m, (an) mm סנקנ) קוסכ רכד לע ומוכס יונכ וכ יכ
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 יגפס .לפו .ןכו ןמוכבו רעכ3 לופכ פאק ספ לע
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 רגאב

 br Ich רכוס תפולמ ירפס3 יתעדוס רזכ ,ףס dolt סנתס לוטיכ ןינעכ סיפדרכ

 ףסכ pr) וס ' יס'ד) | םיִנָשִמַה ססית6 ןינעמ ,םינשמהו (ם) | . סימי ברקכ רוע
 רקככו ן(50 Io נמיעמ Anh רו pissen Sons vo כ ('י 6 (Sur םיִנָשָמ
 לכו . (פופפווטק) םילעגל יטכ וכס 'ו = , )323 .תומסכ יניפ She לע  סינטמ למל
 ופכ ,ןכ 5רקכ ןוממס סנו , ופופרכו ותככ תוקע) סד6ס Ins סמ )כ ,הבאלפה
 לע מ'יו , סגכותמ ןכְו ע'נפרס 'יפ ןכ , ('ז ככ תומש) וסער תכמכ ודי תל 63 ספ
 ומכ ...TEN„ תפסונ ס"עסו סוכ םרטמ , הובסנ . סכללמס dab ומכ , סנקפש
 ס6מנס רנד ןפכ ונינטו , ססעו סמ ישרש ןיכ תופנתתס ונעו ף'360 mens םעגו
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 םונרת רוכז תרטפה 0
 הָאָמְלַׁשְל לּואָש — j97 יִניקה"לָא לּוָאש

cas128 ׁשֵרפהֲא ה-778  

 a דה יס
am may ְךנִצִׁשא הרתישע mas ומע ok 

Say bad — en — 
 ₪ יוז 9 ;1

En zen ינו "on םִיַרָצמִמ ombya 
  Tineקלמע :  ( 6הָאקלמע ונמ הָצמלש לאש ךיו :

Pongתיכד תי לואש אָחְמּו 0 א קדליוחמ  

 אָנְלעמ הָליִוֲחַמ — *
 יפא en + OS ara רשא רוש
 mn :םִיצַמ .קלֲמעיְדַלַמ גנַאזהתָא שפהיו ₪

 בש : gech קַלָמע תיִבְד אָּכְלַמ נָא = יח =

a, 

 :סרמס תחפ םפנ ליכסכ סמו ומנע ת6 ןדו כר כהנ יקסמ לע ורמ6 וניקוכרו *לסכב
on1 ס6טס סמ סמסב עס ספ סמ = ם"כ 65 ס:ס תוספנס לכ ליכסכ לחכב סנגע ףולע  

 סרוק mb ןכעי 55 וכנסס דרע כננכ סדוסי רכדמכ ןיכסוי ויספ ורתי ינכ . יניקה לא (ו)

 h» 5"כ 23703( בנכס 307 nos סיס קנמע דרע ךלמ ינענכס קלמע וס דרעו
 דועסמ ונסנפ - לארשי ינב לכ םע :(ט"כ ג'י, 06( בגנס 7363 כפוי קנמעו

 ססמ
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 רואב

 36 רמפ ,סנוסלרס ריעס Ih לופס 3 רpכ : ורועסו = ,ןילק du כותכס סע וס רכוקמו
 ya“ סקנו בריו וטפטמו ליעפססמ וכ כרפו ןינעמ כר וטרס am„ . 'ונו יגיקס
 לטוס ף'נפכ רלעסנו באו worm םוגדסמ סיסי ופ תנפוגס ף'נפס תרומת סלומק
 ,סתלו ומכ hrsg י'קכ 3תכ ןכו סמו כיר ןיגע םרפל םיו , (ק'דר) ד'ויס לע סתעונת

mm)בריו לעפסו ,(ךירעמ תו ע)5הט ןכימ 97 ךיו פטעטסיר  asךופרסו ,נוקס לע  
 . כױפס סע סמח)פ תכרעמ לע ביר eb רקמכ רתוי ונ5מ 6% יכ ,ןוכנ רתוי
 , קלמע וס דרעו ,דכע 303 סדוסי רכדמכ ןיכסוי ויסס ורפי כ ,יניכה לא )1(
 + ("םר) , ננס ץכפכ 301 קנמעו , בנכס בסוי Infos ,סיס קנפע דרע ךלמ ינטנכס

aכו ליעפס ןיגנמ ףס6 ופרכו סינכ ןינע , ףפסא  da(ומ סימרי) כיע הריבוא ךרד  , 
 תימרֿפ ןוט) 5וכמ ןייע , סלוחכ ןתיֿפ has  תימר6 ןוסנכ ליִעְפַא מ'ע ססיגפו ,(ק'לכ)

Banףפתס סוקפנ סנוקסו םָפיסא ףסל יפכ ףוס תרונמ וסס רמו ןכתי דוטו , "כג  
 .ףסי ger‚ ,ףוס יכ תמפסו ,סתדוקננ סיפלתתמ.י'ענוו'עכ יכ סופקנמכ סוקמנ קריססו =

 סיפדרנ
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 Boy ומשא ףסֶכ 9 אבו אל תואטה Pop בשא

REN ae 2הבל לק = נה םינָהּפל החי תב יבלילעהמ אָל  TED eeינהל ויה  
TAIחיל  : 

 רוכז תשרפ התרטפּה
 (ו'ט ןביס 'א יש
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 ופרח ןכ | , סינסכ) תוכועקו }ינכ סנס סיסו =, תו)וע ססמ תתכ) :סינסכ) סיסי ך6 תיגס
 pm» onlap3 ונת:לו ,ל'ור

 סנדכ סייקהנס תישר רסfכ מפ ופ3 'ס רכדו ךומ תייסכ ידי )פע | , ףלש יתוא

 מיס לכ ת6 (Dana סדוקפס לע בוסרסו קופקפ 3 'ס ירכד) עמפת יוֿפר סו)ו

 ּףִהשְמְל יוֿפרהו gen ןמקנ תיכו נתכ ןפקכ ן'יפס ,ףחָׁשִמְל . ךיניטכ רז Ser ק)מע)
E06סכיכז ןינע ,יתדקפ :(ק'לכס יכנדפ) סוס תר6פפ) !עפס * 6'פס ןפק  
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Nanı npילְּכילַּכ נא  Pos amמ " 

 * —  Sean Damהוהי"תיב :
nam and en \=( | mmay 7299 יֵרֲא ₪ 
  mo pamהוה תיּביזתָא וָבְדדדוקְזִחְו | הב ןיפקתְמ ,

 < אָלְו יט = ןיבשחמ תלו  BTםביִשַנָאָהְ"דתֶא  Miייָד אָשְרְקַמ תיִּב : .
 "דל ףַכָּבַהְ"תֶא נתי רֶׁשֲא ה י pam ה יֵד 22

Nonהל ןוהירי לע  Dunכ הָכאַלְמַה ישעל תַתְל  
IS STIL, 7290 02  “QW BV הנמאב ב Ae 

 8 0 7 ד אחּונמיַהב  MIN:]ידבע  ְ eeל

 ב .

 ןיכרפ6 ויס 5 .םישנאה תא ובשחי אלו (זט) :ריפ ינכ ססו .תורמזמ
 סדי נע רדיפת ףסכס nh ןינכרמפס וכפי ר סירכזנס סיסנפס סע ןוכפת) ןיפכ
 : סיטוע סס סגומפכ יכ ססיליעכ ןורוסת ויס 650 יפ> סכפנמס יםועל ותתנ

ADS (N)סמסכס ת תקנו ומספנו ותפעתל סועמ םירפמס -תואטח ףסכו םשא  
 תונוע סכמ ןיסקו) ססו ויסי סינסכל .תיכס קדכל 'ס תיכ bar 65 תועמס ןפ רתטו
 !DINO שרד םרדמ סז סרומתכ ונינש ךכ ססלט תוכועסו תולוע) רסכס (nr ןיק

 :תולוע ןסנ םקני ceh רתוממו ת6עמ רתוממ נס ככ ןסכס
app? 
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 רואב

 ףסכ סס) | סינתונס סירכזנס סע ןונטס תוקע) סיקקמ ויס 65 ,ובשחי (זט)
 סישנ6 יכ סיעלוי ,'וגו הנומאב יכ .סקלכ יפנג סע ןינשסמ ןיאס כ'ור ורמ6 ןֿפלמו
 י) ספכנ) סיס ועוטפ יפ) ,'וגו םשא ףסכ (זי) :סנתתמ ו וכסכנ Joh סס סיכקכ
 תוכלנסו תוככעס ,לקסס תינתמ נפ ףסכס יכ סלעמ) רמלע יפ) ,ו'לע בותכס רויס
 וסע sch ןוכפ3 ספ תנוסו ,'ס" תיכ) סינסכס 11593 כוס תינס 973 יכר5) דעוימס
 רמונכ ,תפמ ףסכו och ףסכ 336 ,סמע Inh , סירכוגס 7°( nm ססו ,סינסכס
 די) Sonn סכתכ םנוסס ו'דע 'ס םיב נוס 63 תופסלו תופפמ ססנ תטק) ןתנס ףסכס
 : סגרותיו תופספסו תופסתס 1703 np ססו סינסכל לימ (mp ספ יכ |, סירנוגס
 , (ןעססטרעבימ ןרעטסעירפ ןעד .דגו6 = , ט56רבענכייס ןפניוופ סעד ויוה ם'נימ טכונ פררומא)

nfי'ת תנווכ  Ama)ןינסי  dehסגכת |  Porסכיסמ ןוסל ןינסי תלתויפ סנוכפ  , 
 (seh ןופמ םיכפמ סיספ m סזכ ופרד )"זר סנמפ + ןככואבכ סינסכס ליל וכסמט רפו)כ
 קדכ) 'ס תיכ נוי 8) ,סוס רתומס סנס .,ןופמס ןפ ריתוסו ןככקס סנקו hend וֿפ

Tom 1תינס 1/ זמ  
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zu yaו לע 3  
 ל: ןנממ יר :ךיבע *

 ןיקפמוי ייד אשרקמ —* 688 וי הוהו M2 םבירקפיה

 some NUN 9 םישעה (mis ץעָה ישרהל

 7 ו Die) nm ריב
we : ,גי = יו ) SSתו  

erןְבַאָה  Sy. wsםי  —R odא  me 
aa as)קָדְּבתֶא ק הוחל  ması tusןליספ  

 קופיד לכלו ייד אָשְדְקַמ , ל יב — היכ אקדב ה אפק ייירשֲא Saba הוהניזתיב
a Eeeּהיָתופקַתְל אָחיִּב לע 8 19(  : 

 יִבָעְתִמ Son 0 תופס mim 2 השעי אל

AR?תֹוקרוִמ תורמזמ  Ahaקי יד :אָשְרקמ תי  
 za Ne ףסכ] =

 << אָהָרְצֹוצֲה אָיקְִמ
IND ’ 

 ve םידקפמה ירכ ידי

 י'שר

 . םינובלו :ןעס ern רוכס) סוס He -והאיצוו :סינוממס + םידקפומה

doססיפ לע ןיסוע ססירנתס ןכ6 יסרס ןינכרעפ  ch)םירדוגלו (גי) : תטמופס  - 
 פסכ תופס )7( :רסס ןמ .ןבאה יבצוחלו :ןינככמפכ mann סמוחס ינוב

 םורמזמ
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 רואב

 ןוקתו רלס ןינע , סקטמד פ"ו .תימכפ6 סנכותפ ןכו , ליע) ונרופנכ ,נקסמ
 תכ6ל03 סיקסוט , הכאלמה ישוע , ( טטכיוועב יד ךרוד  טעטבירפנו3  ,טטנררמעג)

 <w רפת םיִרְקֶפָה .כיתכסו , סינוממס ל'כ יכקס םידקפִמַה ,תופנוסו תוסנכסכ תינס

Dean on(ק'לכ) , wandסופת סינעס יתכוכ ,ץעה  mסיגונו  
 , סיתוככ סיֿנעמ ךרפס עקרק סנו ןעמ סיתנס Ip סכקתס סיזועו סינעמ סינינצ
 ,סיננפס פוליק סינונט ,  םירדוגלו (גי) , ופכ סינוכ לסל י))כ סט , םינובלו
 ,השעי אל ךא (די) , 8550 סנומתס סס) תת) ןכ6 יתתסמ , ןבאה יבצוחלו

 וכנס ןפכו , וכיתוסו וכנע ןפכ וכ וכמפג ?'ס תינל סינכ וסעיו On יס'לנו

 ,:םכה ןַמ . סס ןיע ,תורמומ . ('ז 'ז 6"מ) רופכס ןייע ,תופס . וכיתוס 6)ו

 + םילופדקס סימיכ סגזגמכ | , (שיוט) . 208% ףסכ לש סילככ תכתמ Is ןיפילת ידי לג

 וכסתי :



 חסש | םילקש תרטפה םונרת
 (ann הֹוהְי ma שיא הושדקמ ma אָרְבִ
 :A אָיִנִהְּכ ןָמַּת pam ד
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UTושְדָחְּב  way ala) Ina na en 

NAT?רמָא ינפל  Simי  IN RENיִרָנפְּב  
DWARTתרומָת אל םתעלֹות יכ יִב םביעשפה  

DENןוָאְרְד יהו הָּכְבִת אָל  ap) 
 ינפל תוהתשהל רשב לכ אובי ותבשב תבש ידמוושרחב שדה ידמ היהו

 :הוהי רמא

 ירק תחא



 הכש שרח שארו תבש תרטפח

 ורָבדְלֶא Da הוהיזרבך ya ₪ : ורָחְּב
 דָּבְכְי ימש ןעמל Dan Dir םֶכיַהֶא 'ורמא

ns mimםֶכֲתַהְמְׂשְב  om0 : ושבי  Sp 
 טכלשמ הי לוק לכיהמ לוק ריעמ ןואש
 תוכי םֶרָמּב הָרָלָי ליחת םֶרָמְּב 0 | :ֹויביאְל לומג
 האָר ימ תאזכ עמׁשיִמ aan טילמהו mb לכח
 ya יג rar דִחֶא ons ץֶרֶא לחווה הָלֲאְ

Ansינאה ₪ :ָהיִנְּבתֶא ןויצ ההליזםנ ; קרלָחייִּכ  
 דילומה nos mim רמאי דילוא (ab ריִבְשַא

Teרַמָא  yonתמש 0  bein 
 un, — ns — Fa er ₪ פול

BRוב - : ב = — ——  - 
Am ₪8337 הוהי רמא |  a mager 

 Syoy םכססנוו םיוג דוככ ףטוש לֵב םֹולָׁש
 IR EINS 0 :ועשעשת Sam ואָשִנִת

Masומהְנִת םלשוריבו םכָמְחנַא לכלא 12 ונמחנת  : 
 Nm mr ai ט ששו בתאו סי
 "תרַא םעזו ars Hinten זרנְחרְפִה
 קרפוסכ) חובו שָאָּב הָוהְי 793 ₪ :ויביא
 — ּותָרעגְו ופא Mara בישהל ויתבּכְרמ

Pׁשֵאָב כ  mimרְׁשְּבילביזרָא וָבְרְַבּו טֿפשנ  
 armen םכישדסתמה (oe :הוהְי ילְלַח וב

 לא
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 : ITS ועדי דודו ןהנהי ךא Msn עדי
 Be WITT. A ןְתְנוהְי .ןתיו ₪
 =ָּב .לעגה 69 man ךל ול רמאינ
 as ויְפאְל לפיו ala ben zn דדו
 :העְר"תֶא שיא ו וקשיו םיַמעּפ שלש הש
 ON (ב an — והערהתַא שיא וכי
 ונינש שי רֶׁשֲא םלָשל 72 רוהל נה

Unisהניבו יֶניִב הָיָה הוה רטאל החי םשָב  
Ym =)םלוע-רע עז ןיִבו  : 

 van שארו תבש תרטפה
 {ו'ס Do היעשיב)

 =כרה ץֶראָחְו יִאְסַּכ Dawn הוי es הָּכ ₪
 הְויִאְו an רשא Aa היא ילגר

 קרתשע nass ₪ + יֵתָהנְמ םקָמ
amהלא  was rs nassלֶא - 

 טחוש ₪ ST m man = ינע
 .בלכ .ףהע ;השה חבוז  שיא-זרנמ רושה
 ףרבמ הנבל ריּכמ minor Am הלעמ

TRורחב המה 103  erםשפנ םהיצוקשבו  

 םתרונמו םֶהיִלולעהְּב רַחְבֲא {NO + הָצַפִח
 אָלְו יִתְרַבִּד הרוע ןיאו יתאְרק 122 םֶהָל איֵבֲא
 יִתְצַפַהאְל sm ya ערה וׂשעװ ועמש

 ורחב



 ףסש שרח רחמ תרטפה

 rs am ריִעָּב :ּונָל זרָחָּפְשִמ na יִּכ
 אָנ mobi ya ןח יִתאָצְמִִא הָּתְעְו יִחֶא
 neh תָכחאל | ןכדדלע ןְחָאזתָא זרַארָאְ
 ול San ןַתְנהיִּב לואש אירחו 9 + ךלמה
 Bas la my אולה .תודרמה תוענידןְּ
 יכ 69 Say תורע G meanתְׁשבְל ישידבל

we Sei Disיח  NTאל  
Yanיִלֶא לתא חמו חלש התעו ףתוכלמו הָּתַא  

Miete 95אּוה  : yhaim joe)לּוָאָשְתרַא  - 
TORרַמאיַו  * nenתרמו  naזרשע : 

 עדו ותפהל וילע תינחה""תא לאש ליו 05
hamםעמ איה הָלְבייב  yasתֶא תיִמָהְל - 

 "יִרֲחַב ןחלָשה םכעמ ןח cpa ₪ + רוד
 < rn .ינשה wnmona ל Seno תא =

 רָקֹכַב me) mas ומְלְכַה יִּ —— 339(
 :ומע an wa 7 רעומל הָרָׂשַה ןתָנֹוהְי אציו
 ei םיִצחההתַא אָניזאַצְמ ץר רהענל רמאינ 09

Spar mat NDRורבעהל .יצחה הריזאּוהְו ץר  : 
 הררי רֶׁשֲא יצחה םבוקמ"ידע רעגה man מ

namןַתְנהְי ארְקיו  Sonsרענה  Stanאָלַה  
 ירחא pam רורקוו ₪) Sram zen יצחה
 m 2m uns mon הָרַהְמ רענה

rn JH₪9 + וינֹרֲאלֲא אבו  ——— 
 ערי ירק םיצחה



 שרוח התמ יי רם 726
 )2 po 'א לאוטש) —*

 רי יכ תקפו שדח רֶהָמ gan ול"רָמאו ₪
 ָהאָבּו אמ דרה תשלשו =) + ָבָשֹומ

 הרשעמה Dia םבש תְרתְסנערְׁשַא םוקמַה"ילֶא
 זרָשְלש יִנָאְו ₪ + rem jasm an בש
 הָגהְו אפ : הָרָמַמְל ילזדחלשל הָרֹוא הָרצ םיִצחַה
 as .םיִצחַה"תֶא אָצְמ a רעוה"תֶא חלשֶא
 am za ו םיִצְחהַה חרגה רענל רמא רמָא
 nme NT ןיאו ְךְל .םולשדיכ הָאָכְו ותק

aan 3הֶאְלְְו ממ םיצחה הגה םֶלעְל רמא  
 ST רש רכה a ףמלש יכ דל
 : םכלועדירע ףניבו יגיב ni הנה ma נא
 ar בשיו שרחה יהו הרשכ דוד רתסיו כ

andyבשיו ₪ :לוכאל  elובשומדילע  
 nam EN ריקה בׁשֹוגחלָא | םעפְּכ | םעפְכ
 7 םכוקמ רקפיו ראש דצמ ךנְבַא בשיו

ET?) ₪הָמִּאְמ לופש  ST DDוכ  Say 
 :רֹוהמ אָליֵכ main רוהט ma" אוה הָרְקִמ

m ₪םבוקמ דקפיו ינשה שדחה תַרְחּמִמ  
 אל .עודמ a ןתָנוהידילָא .לואש NEN ךוד
 : םכָתָלַהילֶא םויהידסנ לומת"סנ win אב

nam unלָאְׁשזרַא  yaדה לאשנ  
Mar apםֶחָל  + ea)אָג נחלש רמאיַו  

 — ירק לא



 נפש | ידוקפ תרטפה
med man)זרַניטָה  

 כ )טי( : הככלדטע הָיָה יִּכ
 Pan man אֶל קרתא

SDRףיצלחמ אציה  "RT 
 םקיו ₪ + ימשל man הגב
 27 MON ָרְבְידתַא הוה
 ובְׁשֲאְ Ss דֶוָּד תחת םֶסָאְ

Brלשאכלארׂשו א  a7 
 mim םשל תיבה a הֹוהְ

A osםש םֶשָאָו כ : לארש  
 תיִרְּב ?DR is םוקמ

mer mimוניתבאדיםע תַרָּכ  
 : םִיָרֵצִמ Yan םָתֹא איצה

 רמאיו

 םוגרת

 יֵרֲא אתְניִקְתַא 085
mmםע  — (er)רוחל  

Nm an NS mx 
 nn רילוהד רב ןיְלֶא

Nm 2! — 
ar (>)תַי יי  Mana 

 זרוחה תיִמק ליִלָמְד
 לע ma אָּבַא רוד
 לָארשיד אָתוכלמ יִסְרּּ
 יתינבו יי ליִלַמְ אָמְּב
 אָהָלֲא ייד sis אָחיִב

 יתיושו א | :לֵאָרׂשיְ
Jonאָנורֲאל ןקתמ רַחֶא  

Pa rm man 
 ןוהילע יד NDS יחול

RERםכע רג יד יַד  
 ּהיזְרּוקֶפַאְּב אָנֲהָהְבַא

TAN}םִיָרְצַמְר אָעְרַאָפ  : 
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 רואב

 , סימסס שי6כ יתרת לו , ('ו ס '3 יס'דב) סלענו וס רכק Fapn תתנו ,(ק'לכ)

 יפוגרסכ ספ וקעכ סמו 'וגו סס ימס תויס) סילטוכיכ כסנלו ל6רסי ימע לע ליגנ תויסכ

(Mm)ביטה  

 ילי לעט כמ , ססעמ) ך) סלוע ךסכפקמ יִכ
ed Jonיכרדמ ךנ3ל סע סיס יכ  je) 

 תונעכ ימוגכתכ mh סג וית)פכס ןכלו

 רשא

 לפכסי סע םירּב

 .סוס תינסנ , םש םישאו (אכ)

 ,תרכ רשא . תיכככ תוס
 : סנתנמ תעב

 . סוס ןוככתס לע תוכוסל vohn) טסב|עומד) תונמ כת סנווכס תמיתס ןמיס
 ,נ:תת תוכונו סזכ תיסע כוס ,'וגו יכ
 , לכס ןיכסלו סינע תוו5 סנכסס ס3 סז
 , ותנווכ (App ומרי וכ כס ןינעס קזחל ירכע

 (Gag 0) - לע ול ופרו = , ךל ללוכ רככ כס לו לנוי רפ6 ךיכ ופנוכ , אצויה (טי)

neh nicסנפס סיכנדכ רח וכ דלוכ . 

 , 'ה תירב . ןולפס on , םש

— — 



 םוגרת

 op .לֵאָבְׂשִיד אָלָהְק
Co)ךיְרְּב רָמַאְו  NOS N 

 —— רזְגיִד לֶאְרָשיִ
 היָתּוערבו אָּבַא M םע
 NEN 2 ₪ + רֶמיִמְל םיק
 mM .ימע תי תיִקפַא יד
 אָל | םכִיַרְצמְמ לֵאָרְׂשִ
 למ תצָתרקְב יִתיִעְרְתַא
 355 שה 7

 יתנכש הֶאָרְשאל את
an72 יִתיִעְרְתִאְ  

 ימע לע אָּבְלַמ .יוהמל
 (Kanne :לָארְׂשִי י

 אָחיִב and אָּבַא דורד
Norתָהְלא ד  

 (na :לָאָרְׂשִד
 An main אָּבַא רול
 Sm 1259 7127 םע

 "ימשל

 רבד רשא (וט)
 : סנוטס 175 וכד

 ידוקפ תרטפה ) 4
apדמע : לֵאְרְׂשִי  : 
Tas )9(הוה ךְּ  ar 

 תֶא .ויִפָּב 37 We - לארי
 : רמאל אלמ ורבו יבא דוח

ma m)יתאַצוה רֶׁשֲא  
Naםִיִרְצִמִמ א א  

 יִמְבָש לכִמ רָעָב יתחיל
LS,תיַב תֹוָנְבל  tm2  

 תויהל רודְּב (as םש יִמָש
 יהיו ₪) gain‚ ימעזילע
 m תונבל יב בָא 973 בבליסע

Ama)לארשי והלא - : 
Tas Tim Mas)יִבָא  

 ףבבלייסבע In eis ןעי
 תונבל

 י'שר

 : רס6 סוקפפ סניכפ vos נו תומכס וכתוס 55 סדחננפמס
 Rh סייק

 : יכ6 דוד 36 937
 .אלמ ודיבו

 סו 0

 :תיכ DIE ןכ ול ןסיק
 .'וגו םויה ןמ (זט)

 .ויפב

0 TE FETTE TEE FF FETT FTP IP IIT HOLE 

 יכ , דמע

 סינמה ות)כיכו ın93 לכ
 , ויפכ 237 לע נסומ , רמאל

 לסנפו רעו) וכ סיס , ריע3 יתרחנ AN סידקסט סעל

 לע תויסל

DIE» 

 רואב

 . (ק'דכ) rbb ספלוס Ina סכרנש רתקו , ס!פתס כתה קר ספ סכרנס
 , אלמ ודיבו (וט) .סרועכ סניטי יש ךרנתי 369 יונכ

 . סייק סיפוערכו י"ת-ןכו וכולר וסע ססו ופע סיונס לכ
 ,רודב רחבאו (זט) . (ק'לכ)

 7173 יתרתכנס דע | סי)מוכיכ יתפריסכ יתעלוס כ יכ ופוריפ 6)6 , סילעוריצ

 סוקפס וכ יתישבסו ?6כםי ימע ןמ 563 סכורפ ןכגנ וכ יתפכנשכ rem .רחננס



 םיִנְהְּכַה ולבידדאלו ( א) :הוהי תיבידתֶא so ןנעהו שדקה -ןמ Dan תאָצָּב יהו ₪ בסש | ירוקפ תרטפה

 תריּביתָא = הוהיידובְכ —*

 Opa ןפשל is nm המלש as 6( :חוה
 :םםיִמְכּוע na ןוכמ Er קו ma יתינב "3 )2(

0mבסי  Maag amלַארְׂשִ לֵהקלְב תֶא ה  

 לכו
 אלחק לכו mern תוָלֶהְק לב

 י"שר

 סרוס .סניכטסש (mb Dh סתע רעה ןנעכ סלרסכ סניכט סתרפ ומליסכ 9373 BD ולסנס סינסכס

 .םימלוע ךתבשל (גי)
 טרתננפעט

 םוגרת

 קפָמְּב הוה 0 :םִיָרְצָמְד
 ןנעג אשרוק ןמ אְנֲהַּכ
 זרי למה אָהְטיִמַא
 :ײה = תאָשְרְקִמ תריֵּ
 72 ar .אָלְו א
 םֶדָק ןמ seines םקימל

 ארי יִלְטְתֶא יֵרֲא אָנע
mתיִּב ₪  NYpp 

 N ןֵכּב (a ויד
 יעְרְתְאא ַײ  הפללש
 MAIS הָארשאל
 אָנְבִמ ₪) =: םבֶלָשויִּב
 תׁשְרקמ ma יִתיִנְב

OP,תיל ןקַתְמ רַתֶא  

mwסלע |  
 m תכלמ רֶחְפַאְו סל

m pm man 

 : שדקה ןמ םינהבה תאצב (י)
 . המלש רמא וא (בי)

 יכ כעל ןכיסו לפרעו ןכע ךוקמ וכ ןוכסנו 535 תיטנס ךכ ירסמ יתינכפ
 : לביפכ

 תי

 : ילפסכ סייונפ ךכ ('3 ז"ט 6רקיו) תרופכס לע סרֿפ ןנעכ

0209900090 00090909099995099940959500995065%5%5%%5%9946%-- 

 רואב

 ספוט סניכטסש יל oh) Inh ןנעס ס5רקכ

 ןנעב יכ

 , רמא זא (בי)
 : רע ןכיסו לפרעו pp ךותמ וכ ןוכסלו (his תיטכס ךכ Ob יתיככט תינצ

Cu מ סט דנוב. 

 !פכעס 6 רמפכ סגו , (י'םכ) ,יכפסכ סינק ךכ ('ג ומ 6כקיו) תרופכס למ ספר
  chסיס)5 סמ (3 nmeע וס )פרעסו (ת'י כ  proלכמפפ P : ךינפ 63 יכנפ סנס

 ,סס י'םר םוריפכ ןכעס  303סעיליס 303 ופ קספסס 91353 ופ ת"יכס טנמקנו ,

 כסלו ,'ס ספרמ לע 0335 לרועל סינסכל סז רמ6 סמנק סנסו , סדוקמ סז כמי רככט
 . סעס לופס 6

 5 ומ
sn» 65 , ךרביו 

95939 
 nah„ 56 1937 כסס ןכ ,'וגו בכיו (רי)



 םוגרת

 NDS  ןּוכיִרַאו ₪
 NS ישיר | ןְזֲחֲתַמּ

IDלע אָשְרּיק  varתיִב  
 N22? IND אָלְו יִרּוַּּ

Ton nmןיִרֶה אָמּוי : 
 דֹוחְל אָנֹרֲאּב תיל ₪
 עֶנצַאד NDR md ןיִרת

ayna neo jenיִר  
 אָרְׂשֲע ןיִביְִּב .ןוהיולע

 ירוקפ תרטפה 722
 ישאר isn םיִּרַּבַה

Danׁשֶרְקַהְומ  ya 
 DI הָצּותַה IST אָלְו ריֵבְּרַה
 ןיא ₪ : הזה םִיַה דע םֶׁש

iRםיִנָבֲאָה תל ינש קר  
 sn השמ םש ַחָנְה רֶׁשֲא
 5 הוי תרַרָּכ רֶׁשֲא

 האק 5% :םירצמ ץֶראמ םֶתאֵצב לֵאָרשִי  mamaרני אָמָיְק :-
N fimpamp יהו 

 םירצמד
 יישר
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 יכ רפע לע קלי לעפ yon 8% סגמל .(ןטפָקנועמס מיד רע םָאג עררפ ןפקקיד רפניימ

ohרפע סוג ,ננככ רפע 9399 לע לפפנ סוגכתכ תסנרג תמקנו ,תכתמ ןימ נע  
 ןכו ,(פעקפררפ) ,תםיגכנ (ת'ל סם) | וקכדי סינגכו 5תסיגכנ ועונרכת ('ז כויפ)

winנקפנמ םינס ,חניו (וס) .ןפכ cעדונ כו וסע:ם ומכ סמי:סו  mm „open 
 ,סנקםמ pm fl סינכס וכמו סמוקפכ םדקמס תינכ סתינס ma עננו סנכת

 ןכו



— — ——— 

 .תצשרקמ

 םונרת
(m)אידּומע  am Pam 

 שיִר "לע יִד = ןותְנורק
 אָהְניִרְסּו ןיִּתְרַּת איַדּומע

Panןיִּתְרַּת הי הָאְסַכְל  

Dun man asשיר  
 זרי 0 : תצידומע
 ;רָאמ  עַּבְרַא 207

aller,ןירת . שצתְגיִרְס  
Paar PIIOאָּתְגְרְבְל  

Nmןיִּתְרַ תי הָאָסַכְל  
 יִפַא לַעַד ןוהנורק יִנָנַא

MODזר =  
 SI NN רסע אָיִיִסְּב
 : אָיִסיִסְּב "לע :אָרְסע
 תרִיו דֶח אָמָי תַיו סמ
 זרוחה Joy an ירות

m). vn!תינ  DENT 
Nanaזריו  

AN NPDלֵב  NH 
Noxיִנָמ 2193  

 ja do רַבעַד אָנְּכְׁשַמ
 3505 on רבע
 תיִּב המלש

 ויד

 פוטכ סינומר פע

 סקלי

(AD)םינמר םירוט ינש . 
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 תֶרַתָּכַה תַלְגְו Di םיִדְמְ אפ
 םיתש םיִדּומעָהט שארילעירשא

my aanזרופַבל  
 רֶׁשֲא An A יִתְשדתַא
 -תֶאְו = : םיִדּומעַה <
 יתשל תֹואמ עַּבְרַא םינמרה
 םבינמר םירוטדינש —
 ——— הָבָבְשל

Anלע רשא תֹרבַה - 
DETזרָאְו + -- 

 Pa רשע :רֹונכְמַה
"SO NETT 

 יםיִנָש רקָּבַהדתֶאְו ךָתֶאָה םִיַה
Anתֶאְו ₪ : םיה -- 

 ag" םיעיהיתָאְו .תוריפה
 םביִלְּבַהלָּכ תאו תוקרזמה
 on .השע we לָהאַה
 הוי ריב .המלש ךלמל

 תשחנ

 י'שר

 ירק ——

  Pıhndתוריסס ךוסכ 67 ןסכ :
  DD:תוכסרסכ

— 

 רואב

 : לוגע יככ רפת יננפ "תו ,תרתכס מ  ןופתתס on לקי ןכ , תלג (אמ)
 טרממ



 חנש אשת תרטפה םוגרת

IM)ּולַפְנּו אָמַע לֵב  Dan ymb2םכהינפלע  
 םיִהלֲאָה — ",mem Alm aan 3 ַײ ּורָמֲאַו mas לע
 : םיהלֶאה אווה mia : םיִהלֲא

 להקיו תרטפה
 ('ז ןמיס 'א םיכלמ)

 ןיריפפפ הרפ השרפ וכ In ספו שאוהי םינש עבש ןב ןיכיפסמ םילקש השרפ וכ לת ספו
 .םרא ןב 'וגו 'ה רבד יהיו

 תֹוריִכַהיתֶא Din שעיו (ם) אירופ תי םֶריֵח רָע ₪
nn1 אָתיֿפֹורְגַמ  

mאיקרזמ  woםֶריִח  ARתֶאְו - 2 ֵה  

 תושעל Dam לכיו תוקרזמה spmap לכ תי דבעמל
 הָשע רשא הַבאָלמַהלְכיתָא | המלש אנלמל רבעיר
 :הֹוהְי ma המלש Sb a י : = El Zinn : ייד אשדקמ תיבּב

 םירמע
 י'שר

oh (a ’3םיהלאה אוה 'ה (םל) :יכ 'ס רכד 6 סו)סכ בוסת כוס . ₪ 
 :סיסנקס לענס

 סעכ תוכיס ןס ןס יײפ רפופ תורויכס כופכ סירפס םי .'וגװ םוריח שעיו (ם)
 -תוריכה : כויככ סכסו ןכו ('ו 3"י סירכו) סילע3 Eh רויככ רמופ פד

 (1ו'ענכ ל"ידיװ ןירוקס Rzm לע תופרנמ :םיעיה :תנומס תפ ןסד) Dem לש
 תותחל

HH HIHI HH 0064 0043%66%5%%66%9444-9990%649 009 0009 -- 

 רואב

 כופס סתפו ,רפנ) סעקס סוס קוספכ סיפוריפס )כ ךינפ) סנסו . 2ול) וכרדכ תירנעס
 : רפת ךיניעב

 : 'ס תיכ mW ,'ה תיב - ('3 'פ) רויככ סכסו ומכ תוליפס ,תוריכה (ם)
Bn 

  Yn (1ז'עלכ ,  sot) padell pelle Enprevenéc([עפיוס .
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 אָסְנ — —— Im | הָּתַאְו םיָהלֲאָה הוהְי הֶּתַאְדיּכ
N \ ae:יי תא  Nםיה  AN) 

manםָּכְלזתא  ere TN 
 aha ןוהל ליִאתְׁשִמ BERN הוהי"שא Sam ל

ana man "ns ְםיִצָעַהְ"תֶא — 

 = — ו (DIR ךפעהתֶאְו םינבֲאָה
mV "תַלְבָאְ ַײ םֶרָק ןמ אריו (םל) $ הכחל הלב- TOR 

 AI SUN תו אָהְלֲע לב
MN NERארפע  IN0 : תכיל אתקיזמבד אמ  

 ו

 .a ה

 סויס ספ יכ וימי ככ דיתע) DIEB ינתנסתסכו * ךדכע ינלו י'ה התא יכ
 סיס ma ךירתלמ (Se סוקמ סס) תתנ .םבל תא תבסה התאו |: יננעת
 סת רמופו רפוכ סיס מ ab man ( oh סדנ5 םכרמו | Phh 033 ןיכסנ
 סנפ ןותומי סדסס לכ Dina oh (מ"כ ו"י רכדמב) ססמ רע ןכו סנ) Ph תוניסס
 סיכנמ) וסיכימ רמל ךכו תוכמסו סכותס Ah רכדל ינמנס 'ס כ רעופו רפוכ ייפ ףפ

| 2,2 
EO 601052 39092009000209962000306090000099909 99  

 רוא 2

 'ס סעמפ 'ס ומכ eich ויכנד תוגטל ללפפמ לכ ךרד ןכו יס סיסנפ Ih 'ס סיס 55
 5רטיפכ 'ס mis נק 5תשילכ ns לגק pn .(ק'לכ) סימולסו סניפקס 'ס פלס
 , י"טר םוכיס סוכ ןוכגס ,'וגו תובסה 'וגו התא יכ הוה סעה ועדיו *םרלס ל'ע

 ספס סינינעס יי יכ ,ךינפ סנכ) ןיכס) סיס סדיכו ךיכזלפ (MB סוקמ סס) תפנ
 ם"נמכס תעלו mach„ סונכסכ וס ןכו ,יננס ןויכ ססינס נעו תו סלילמכ סילנכנ
 ת5 'ס קומו ד"ע סטנוע וננקיפ ידכ סעטפ 3וכל סנוטתס ססמ תענמ סת domd לפס
 Bad aha סמו ודכ) סיסנפס וס 'ס סת יכ סזכ וריכי טריפ ג'כנכסו - סערפ כל
 %53 תולועפס ןתופ 336 ענסמ סיס 83 סז סנס ,סתעקכ 633 לענס סנעיס סימעפל
 תעלו .כ'ע ךת6מ תולועפס ןתופ עפססנ ,תינכותל סב) תפ תוכסס Wen ,ךתמ
 סנכוסיו יננעת סתע ספ Ih נסת תינכוס6 סתיסס סנ) דיתע סוקמנ רנע ורו63 ג'סר

 סיקיתעמ סימע ימכחו . (טמו!יוו ןטרהיפקירו) רפרעיװ = ]רעה סעגיננירטבמ רחימ מוד ספר כומ)

 ךרפימב ןוס) )י6סטמ ןוסתי ךתפחרכ תפו ת'יו - pın) ]רפה רהימ עקנע) דנומ) סנפת ןונכ
 סניטס) סס) תרתענ ןדסתנ סת5 )"כ | * גולפ ןוסכ) תי ןונסי ןוכיו ךתנתד) ןוסתיכתפל
 ןקפנייר וכ .טניינפג םסרװ שוד) .רותפ גוסכ תויסכ סנכ ת6 ונתנ סס 336 , ךתדונעל
 Ip תולמ ףיסוס ,(גיככירטבמ wm [רפח רהימ ;Span ןפהעגונױמ רערעיוו פטסנעירספטסקנ

 תירכעס
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 ביבס םימה ּוכְליַו ל : ושלשיו
 br הלעתה"תא סנו תּכומל ₪

Ana Apsis ro 
Auרמאיו תבנה 5 וקדילא  

 קָחְבִ mas .יהלא הוה
Din gabenהתאייכ ער  

sauna Dsדע נָא  
enיתישע  ns 

 םוגרת

 אימ ולזאו (₪) :ּותיִלֲתְו
 —— רּוחְס רוס

Date mmילמ א  

 קַפיִמְּב ה (ל + אָימ
amp Namוהיא  

 = היָהְלא NEST תב

 לֵאָרְׂשְִ Fam םֶהָרְבֲאָד
 ASS STD ןיד אָמ
 תטרש are ו
 ךדְבע am "לָאְרָשיִב

Teanamא תיִדָב  
 0 :A : הָלֲאָה 27 : ןיִלָאָה ְׁשַמְנִתַפ 93
 קדוה םעֶה וערי .יגנע החי < m Sep 9 ,ni ; ל
 8 es, nor” >2p אָּתְשֶאְּב

pre 

 אָמע .(I תְרטמְּב
ipי שה  

 vehh ספ רמקנס וה  סלעקס תומפנו תונ'עמכ ויתועבנמ En ןירי
 לע סימכ m ספעגו ih ידי

 .יתישע ךרברדבו (זל)

 יננע 53 יננפ

 יוסר ודי

 8933 יתנרקספ

 .י'ת: ךכ רעב

 an ועדיו

 יכ

om piלע  
 : ודי לע סיעכ Din ספעיס וס

(1b)יגנע 'ה ינגע  . 
 :סס סיפסכ ססעמ ורכמפי Pic יננע .(סימבו) סלב יככע Inh וניתוברו

 רזמ טפפ כ

 : תועבס רוסיק תעסב

236 6 CHEF HFC HH CHHCHC CHI FC PH GO HH HOLE 

 רואב

 ביפס) ןיֿפו ןוכנו bיענכ תדמעמ םרפס
 וכפמ ומכ יענכ תדמעמ נו רסס לוי

 סנעתס תופעל וסינפ ספ ,אלמ (הל)
 in סימס 163 6)ו תומס ןפ סקוחר some סתיס

 כ ,ק'סננ אֵלָמ ןפכ 7320 1333 אל לָמ "יו

 ל'ויו ן'תיפס ל"וי ל"ויסו ליתע וס סלוסי ינכ

 ד"ויסו סלט יוו5 וס כעפ Dr 'לו
 . ןןככ סז סנו (6'כ כ'י (nie 765 סכ) וקו

 ינו
 :סתופ סג תופלמ) סו ןכנו, ,סינפ סילכס

 * ןילע

 (ק'לכ) ,סידכ ב"'יס לבנפ

 רעד) 7 סיכסמ Ins אימ DD ותו ,תכומס כינס וכ)סע סיפס ןפ 6מ סתיס ס)עפס
 5וס -(ק'לל) ר תסנמ תעסנ , תולעב (ול)

 ךיפופמכו ךפוינע3 ,ךרברבו
 ןכו mb סעפ ו) ןיפע מ'ככ וסע ועכ (pin לפכ

5 

 : (רעססמוו 85 Tin רמו ןעבמרג

 * סי םוליכ 'ס תינכ סינרעס 3 נפ דליפת תנעס
 , יננע 'ה יננע(ול) :(ג'נעמ)
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minישי 3 = יד נק .רמאל ריִלָא הָוהְיזרַבַר  

 הי אָנְּו וג : מש יַהי נבו = | : מש היה .לארשי אָרׂשי רַמיִמְל may ַײד 9

BD אָחְּבְדַמ cates aim םשּב man — 
 23 NDR רבע ַײד BON תיִבַּ הלעת שעיו

 השק מ וועש un. anal בבס עבו
N MI םיִדָהְו NUN ni alias nam SYTTNS 

dad לע שו Ta syn ו"לע םֶשיו 
 םימ םידכ העכרַא ואלמ  eye TO)דל( ( 178 ONעּבְרַא
 רמאיו םיִצעה"לעו הָלעֲהלע  sur Danyרמַאו

  a Aותלפ רמו נה ות שלש
\ 

 en ושלשיו
 י'שר

 .סתלס omas יפל ןלכ רמנ סע) * ךמש היהי לארשי רמאל וילא 'ה
mEוכ ל6רסי ופרקו כ תיככ בקעי לע  onsםיונ לכקו וג ול למס  

 תפסכ הוילע .ריטקס) - קכזמ | תוככלו סימע רסכ לסקסל ךלכ ןידיתע ךממ סיסי
 י*ך6סופ  .הלעת (בל) :(כ"ננ) RB סכרפמ ינו תומנכ רוסי

 סיסמס לע [ס65] | (ס6ס) סיתלס תיכ וןכקר .םיתאס תיבכ :(1 ז"עלכ
 Ip קל עשי)5 .וקצװ : סנס ת6 לידנס) .םימ םידכ (רל) =: ןכסמס רֿפחכ

 וידי
— — 

 | ףואב

 ופכ ו , דת 'ס) סיקנדו סירוסמ ויסי ןכלו ,סיס דחפ 36 סיטנס רטע סינש) יכ
 לידגס) כפי סקכ נקעי) רק פ"יטס ,'וגו היה רשא ,('גסמ) ,סתע סיפוע ססש
 םיכגמו לעכל  סילכועו 'ס תפ .סיכזוע סגוכי לפרסי des דוע IEh סס סתעו ,וערו סש
 ,16מק) סיסנוכפ סימ ונס סריפת ,הלעת (בל) .  סיכעותמס ססיפעענ סוס ספס תפ
 לע סֿלמ ורועיפו סיתלס וכ סיערווט סיקמ , 'וגו תיבכ + (ןפבמרג = , גנוטי)רעסמאא
 , םירכ(רל) =. ןוכעב ם'מכ סנס לילגסלו סימס סכ וכיט ילככ (ק'רכ) סמפ םיטממ
 סתופ תק5) סלע סמו ,סיננפ רקע םינט סעמכ סידכ כ"י תק5) סולו Dan„ !ילגסנ
 סוס 6רקמסו * (ק'דרמ) ,תונפס.דננכ ותנוכ סתיס ,תמפ סעפכ ו סיפעפ ססועצ

inוס תורכק תוקרקמ  menופלפיו :סוכ  pnתעל) ,יקציו .'וכו נס רמפױ : 
 ינר

"Thro (1עלכ '! , Fosse deau(ןפבסרג רעסשמוו ןיימ)  . 
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ey. Damp Mama 
D7רַבַעַּכ יִהָיְו ₪ : םֶהיִלע  

 תולעל רע nn םִיַרָהָּצַה
mamaלוק"ןיאְו  Eye 

PNוהילא רמאיו ₪ :בשק  
 ושגיו לא ישו .םעָהְידלֶָכְל
 TOR אפרו O8 םעהזלב

ramיא :םּורָהַה הֹוהְי  na 
 םכיִנְנַא הרשע םיַתְׁש והילא
 רֶׁשֲא aba Darf ךפְסַמְּ

 היה

 י"ש ר

 -םורהה 'ה הבזמ תא אפרו (ל)
 DOE ססיפ3 רונסו dod לע סנופ

 -וטוספ יתענס

 : ופיטתסיֿו
 'ס (nam Ava נכסי ריכוסו DEN סב

PNךכ סיטנסס תרסע לכ יפמ ותרכוסו ומס לעכו רגקנו  

 םוגרת

 דע mens ןיִפיַסְּב
TERDNTןוהילע אָמד : 
Mm 3)אָרֲהיִט רֵּכעַמַּכ  

Nanoתילו  > — 
may 227זריצַמד  : 

 =< mo רַמָאְו 9
 mb ובירקְתֶא אָמע

 ?mn אָמע לכ ּוביִרְק
 יַד אָחֹּבְרַמ זי אנו
 son (אל) : רֶנַפְמ היָהְד

 יִרָסְע /אֶתְרַת ּוהילֶא
 2 יטבש ןיִנָמְל אָינְבַא

 בקעי

 . ואבנתיו (טכ) : ןסיסומיג

 (פ"י "כ '5 36ומס) רמפ5 yon למרכס רסכ תכומ סנכ לילסס יתעמס וסרדמז
mh ;"וס ('ס ג mich) 

 ספל ססענס סלרקנס תוענסו תוקכנזמס לכ וסכס פרסי

 רבד היה רשא (אל) : סוכס סיסס לוקס לע סו nam וסלפ סנו סימס
» 

 ליסש 3 ןלכגו רי וכ כילמ סנסו סלמרכס

 יכנמו קנזמ סס 35%

-9950090909%0999%90909099%00099%99%0%9%%69%99%4%044%- 

 רוא ב

 וללוגתת Pd ומכ 9633 סטירס ןינע , ודדוגהיו (חכ) .
 . (רעטטעמרעפט) ('6 'ס !קותי) סלק כרת ך) תק ומכ ןיכס

 . (פוופירפפ) עלרמ מ"יו pie (For) ומכ ןייז ינכ , םיחמרב
 , ואכנתיו (מב)

 win ‚on ךפש רע

 , ןוענטו תוסס (pc , ופיעתפפו ופוגרפכ
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 סמק סנכו םעס סלע 'כ לע כ כמכ רוסיס  orק"כ לע ח"כ מנ ככוסס

 סמו סזמ .סמפ תונרקס סוקפ  om)מ B5יפגכ ךונס סוקמ ו'כ לע "כ
 סעל סינסכז  20 amסומ  55mהרזעהו :(זי) : סכרעמס סוקמ ד"כ לע ד"כ

 סוקמ סע תנומס נג < ,ךרא הרשע עברא  ticםינסכס יננכ סוקמ סעו
 "ו ם'3:9פ םיכ  aeותיעלמסמ ןפכ  wo mnתעכרפ לע םרופמס

 לפנדנו | סגלת ןפנוי .התוא ביבס לובגהו :סיעכר =  WBלע וסופרפ
 הל קיחהו :סמפ לע סמפ 65מנ דדומ וסיעלמ) .המאה יצח : תונרקס

 / סמק
-59506%6%56%66%6%%6%6%6%6%6%%6%5%6%%5%5%9%5%6%0%0%9664>-- 

 הוא ב

 וטרדט סמ .ןייע , תומא עברא ih)„ פ'כ סיעסי) סילפורילו .(nam יוככ Shah ןכו
 סכרעמס סוקמ וס קכזמס תטס ,לאיראהו (זט) = . ןמוקמ וסל קכפצ des נ'זכ

 .ד'כ נפ ד'כ Wh סיסו תור ככ רותיענמפמ וסח ב'י לע תומפ 3% סיס
(N)תכומס נג וס ,הרועהו  Dipsךונס סוקמ סע ,הרשע עברא .סכרעפס  

 לכ 36  ותיעֿנמסמ סיס ןכ ל'י לע ל"י סיס תונרקכ סוקמ סע סינסכס יניר
 תעברֿפ
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 רע אערא תישפמו =. ץֶרָאָה קיחמו m + ַתַּבומַה
 תצָתַעְרַא | ותמססמ mei .הנותחת -

 Namen אָתְמַא SANS המא Amy תרומא
muאממ רע תרד הרןעהירע הנטקַה  

ilו  usעַבְרַא 37 . PER 
DES ara.רומא  SMתתמַא  : 

 ןמא ערא אָ ₪ לֵאָרַהַהְו © | + הָמָאָה ברו
 אהבדממו  אתמסמ קיתעה רואיבהב עברא

 י"ש ר

 קיחמו (הי) :'ס תב סמפב וגיל סמל סנכו /ס סלע וכינקס ותיינע 326 'ס תכ סמל
 ןכלמ נג דע :הנותהתה הרועה רע :ןכפס עקרקמ דוסיס ןמ .ץראה
 ןכלמ bיכמ muB Des סימלוע תיכב ןכ סיס נו .תומא םיתש |: ןוטפרס
 םינססכ .תהא .המא בחרו :'3 וסכונ ןפכו סמ וסכונו "ל לע "ל לט
 (sn כינס בינס ול ססינכ Bm ' לע 'ל'ינסס | ןכ)מ סיס ונע ינסה ןכלמ
 לקמתסמ oכוע ת"י .דוסיכ Bוסו סמק Din '3 סלע יכס דוסיס Bar ספ

 ססמעו | םינוקו ליסו תפומ | םיכב6 יקונמ ןכנמס קמ תנממ סיסס 0859 ןוסל
 הרזעה דע הנטקה הרזעהמו : ספלכ ןיפכ וס יכסו (Den וקינתמו  ךפוסו
 :סוכג תומפ 'ד וילעט ןכלמ נג דע ןותסתס ןננמ ננמ -תומא עברא הלודנה
 ןותתתסו ככוס וכו סע | םנכו 'ד סלע 32וסס תסינכ ליס :המאה בחרו
 - לארההו (וט) :עכלק וסכונ | ןוילעקו סיתפ כ  וקכונ ןיפס  יפל סנמק רוק

 וס :
DDI 06655 50.06% 4% >%+ >> 550 HIHI IH LOS 

 רו אגב

 תלמכ סיפלוע ויס סיכסתס סיתפטסו סימפט 'ס כ'נו סמל לע סמל .b’< ויסו תומס

 סו ) ליעל)- 3ג ךל יככתו :ןכו ,סכיגס זפת , תבזמת בג יקד לו סככעמס סוקע
 סמפ לע סמ name !ע סונג סיסמ סכרעמס סוקמ וסע תכומס 3נ וס לפקס
 . עקרקס war דוסיס ת)סתסמ ,ץראה קיהמו )7°( .(ז5 ףד תוסנמב) )"וכ | וסרלו
 סירפסנ 3ו ,סרזע םדקמס רכנת סנכתו תירופ din יס הָרָע ,הרועה רע
 סתופכ סדמעס) ססמ hתנומנ | תומיקמ סתופ) יטכ סנס ךרד dv ספו  סינורת6

 יננ לע וז  תונרדמ ןיעכ ו םיט Sinn ןמ 36שוס ,סיקיספמו סיטלוכס תומס יננ
 יקונק in גנ En EVD" סו ןיעכו ,(ןפסממרעט .פנטעוב0) סתונמו קספס) וז
 , ןייטסעהור) וינע 937 | תמיסו ססולמו סכיסי) ph וס אָתָמְסִמ ןתנוי סנכתו ,סיננֿפ

 ספ ל5כומס 75 לע וסו סמ ךרעו מסמ 5b ךרע «m ןייע | ,(ץיטטפגמ)

 / 8קכדע nm om wand תנומ יונכ ,לארההו (יט) .תכועכ סיקיספמס .סיככ6סל
 ןכו



 טמש הוצת תרטפה םונרת

 min םישְדְק wm bo אתא אַ אָ אר
 הָלֲאְו ₪ + תיבה תרות תאז ae אפה

NIEND אָחַּבְרַמ תֵתְׁשַמ 
TEN J הומה MIR as איִהְר תּוְתַמָאְּב 

- 

as pm nam רמא- NDON men ea 
 Ans ּהָלּובְנו בחרזהַמַאו תו a - אָפְנְדְְ איתופ אָחְמֲאְו
 בג הדו ma ביִבָס ארה SL רוח רוחס
 חבזמה : צחְּבְרַמ סּוקמ ןיִרָ

 תיושתמו
 : ₪ ר

  PIEונכו םרוכ  * mindלבככ "יו  Werתבזמה תודמ הלאו (גי) = :תוידסככ *
 'ו תכ סעפ3 .הפוטו המא המא תומאב 3309 ד"יכ ךרופ ד'י סטמל | םרפמס

 ספקכ .תפוטו סמל וסקס  ns:'ס  pmולפ דוסיס 930 . המאה  77mלש סמפכ
 םיספ לוק  nsוסו תועינק יוקימ /כ קיס 'ס  memתפועו סמ לו לוס סמל סמלה

 תונכקסו ככופסו דוסיספ תומנמכ וגינפ ןכו 'ו תכ סמ "יסש  063 777mס תֹכ
 סמלו דוסיס סז סמ5ס קיחו  dr annדתלכ תרז כיכס סתפס 56 סנוכגו ככוסס 196

 יכה סור לכ | תרז ודדומ ותיעלמלמ רסס תרז תונרקס  rhלא הלובגו :סמפ לע
 התפש -  ןיכ ןגתרנ ןיכ תוכרקס  PHסמנו .הבזמה בג הזו :'ס תכ ספקכ

 תוקנפבו ןיכוכעב םכופמ ךכ עוכר 1209 טמפו וככל סמפ בסוס קכזמ כג דדמכ סיס וז
 ככוסס .תסינכ ססנכ כתר סמלו סמל סלע סכוגכ סע6ס קיח ןוכשתס יפכ רתוי םרופמ

onb 
-++-2%9%9>%>65 699595 %>%%695 099696995 0066960%6-666- 

 רואב

 סמל פרקי תינס רסו pn) ןכס)) טדקס תמורת סתיסו ם'מכ דק כקי סיונסו סינסכס
 תנופ סז ,הבוטה (ד) :פדקמס יניככ ר60 In ק"ק ריכלס רקי EN סיפדקס פלק
 קפעו סמל ססמ סע6 לכס ,סוננכ תועוליס תומפכ , תוטאב .וכ hans סלועס
 93 סתיס םדקכ סדעס תפזו סיספע Denn תכ סתוס לוח 5 סע6 יכ ,סיהפס dtt סט
 כונס ןייע (ס') 3'כ 6'מ) נכרס קיח ו ופכ דוסיס סז ,קיהו .(ק'לכ) סיחפע ספ
 , (רגמ\  ,ןפרֶסב) ועמו דוסי וונינע תירוס ס)פ RA י'תו Gs ףד) תופכמכ וכפל ןכו ,סש
 'נו סיספט 'סכ לוס לע סטוספס סת6ס תדעכ סתיס לוסיס תוינע סכוג סנוכס ,המאה
 . סכסת Fb ספ ויס Abs לעו ,גנכו כנוסס סכוג תדעכ סיפדוע ויס סיכסתס סימפס
 סיס רסתס תפטסו סיקפע 'ס תע6כ סתיס כנוסס PEW כתכמ סעקס ןכו , בחור המאו
 סיסת כינס תלנסמס רמולכ תנופס תמ לונג ,הלובגו + קד לו גנס ann תדמכ ףדוע
 תונרק ענכפמ תוכ לכ) דת תרז ויסו (ק'דר) "סל ףיקמ פנדנו, י'ת ןכו תרז

 תוס
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omתרוצ ושע"רָשֶא  an amררוצ ןוהיחְמְּב = 
 — Fat ויִאְצומּו Am pam היִסּוקְטְו אָחיִּב

os anni dan 5 nen AS ותרוצ 
 m .לָכְו ּהיִהָֹצ .עדוה — ותרוצ

 mn nm עדה
Sm men ןוהינעל = = am ana Ms 

nm לָּב MN ּהיָחְרּוצ rs ורמשיו 

 ו : םֶתיא ושעו ——

 PURE Op man תכות תאו ₪
 Sp רחס mim ! ביִבָס — רֶהַה שאר

 אישדוק ביבס "ק ויתרות 'ק ויתרוצ 'ק ויתרוצ

 י"ש ר

 תרוצ 200( תוסע) דיתע ינלס סמ 95 סתופ עדוס sh וסע רעל .Jan ססינפ
 + ותנוכתו :תוסוכ '7 סירודס וירוחל דעו וינפלמ וס ךיפס ןיככס לוכגו . תיבה
 - (יס55מ) .סימלילו = סילי6 .סירועתו סיכורכ .ויתרוצ לכו : ויתוכסלו וילת ןוכפס
 םתופע) ועדיפ ךיפמ תודמס mp ודמלי .ורמשיו :םרופ Pb Anna ויתרו לכ
 :פםוסי לש סנופפר סקינכ לרוע לש סיינפ סיכ סתיס סיופכ . (ית65ע) .ןק פעל
 סלוגס ןמ ולעסכ (Do יולר סיס זפע סו ןינכו .רכעי דע ןניסרדדכ סגנו עורזכ בכ
 55ױ סוטס) 0 מ"ע תנגוס סתכושת סתיס his טקס סרגס 096 ס)וע )ופנו

 תופרכ

-9990000%090999%90909009%090009%99%9%00099%%0950990508%% HOLE 

 רואב

he לכיס סנ סיסיס רמפת ו)6כ (23 Sao וז „man תרוצ (אי) :סוכ non 
 דסלו דס5 לכ תדיפע ןוכמ ,ותנוכתו * סיפתו תוענלו תוכסנו תוריכתו קס'ק תיכו ;

 תוענכסו תוכסלסו 'וכו לכיסס וירקפו ינרעמ3 קס'ק תיב  Dimויאצומו = . סמולכו סומו
 ךרד סיפכו סיפלויט סיתתפ תלמ ססו ויפוכמ יולרסו ,תולפס גוומ ןכ 53 = ויאבומו

 שמתסס) יופכ סמנו ךיפ ,ויתקח לכ תאו ירדחו רדת לכ תר ויתורוכ לכו .ןסנ
 .ורמשיו . סיסנ)ו Jכפינו סינסכ) תורועס קונה ,ויתרות . תונסנסנו תוכננו סירדחב

ws ול סס ,סתופ תוטע) סועדיו ויתוקת לכו ,וננככ תינס תרופ לכ סננכ וכעמי 
SOC 3כ3 סו קוספנו טרפ(רקעסו ,ל Don) תרכזגס ,תיבה תרות(בי) :ססירתפ 

 םווחפ לכ יכ רמי תינס רס לע ,םישדק שרק .סיפדק שדוק סיסי 'וכו רסס ר לע
 סינסכס



 תמש המורת תרטפה : םונרת

Tas ךנֶדלֶא יִּתְרַּבְּר רשא =ע תיללמ יד gen 
.\ ER ₪( : ךובא MIT * „a na EEE 

 אלו יטע תי קרא לז  MUS SIONלארשי :
EN 

En NN 

 (ג"ט 'יס לאקזהיב)

 יתרקפ "וגו רפא הכ ןיריטפמ רוכז 'פ וכ לת סו -

 8 א יפה DI8"73 התא ₪ 0 םבָרָא רַב תַא ₪
 תי ארשי תיב הי

am vor Re) harte = -לֶאְרֶשידתיּב תיבת תק 00 יכהז  mans 

 man מעונותיהבם  mm : הסקס m חש
 (DON א = + תיִנְכָּתהתַא < Dan או סל

 לבמ ורבעד

 } יי שר

(I).יתופרסכ + םהיתונועמ ומלכיו תיבה תא לארשי תיב תא דגה םדא ןב התא  
 לע ודדמו -תינכת תא ודדמו php „ws ססקומ ינילס en" ססנ
Treומלכנ םאו (אי) : ןיככס ןוכסת ןכות חפ סרומ סקס . rangופנכו  

 ססינפ |
—70I55H HIHI IEHCE HH LH 9 2596509664 6 0660 LSS ES — 

 רוא ב '

 כ sach 5 סיניגננס רפופמסו ספיס ותויס סע ! על wei‚ סכונ סת Sch םינש
 . ימונכת ןינפ סז סעו , קוספס רועפ סזו יתוקותכ ךלתס "כ = , יתניכפ

 . ריעס ןמ  (ל'מ תיספרנ): ריעס 56 79 ומכ ,תיכס ןמ ) תיבה תא (י)
 םס) רפסת תעכ יכ וסעס תוכועס )ע ספוב סס) סיסי ןעמ) , 'ונו ומלביו

IFתע3 ו , סו3 וטייכתיו  סגועכ 3רתנס ןוזתרס 33 ורכז דיתעס תינ  
 סכוט | סס) 3ומנ< , Shen | רונשכ ססל תופע) יופכס סער Pape סתוקד

Pin ןינע , תינכת תא ודדמו |. (ו'כ ט")) סנפמ) רמ6: רפפכ רכתוי mbar 
 8353 וכססי ע"כ תינס תוכנת ספ mon , (ב"י מ'כ סמרפ) ליעל כונס תינכמ
 תינגת סילדומו סידמוע סס וכ סלינמס ךכד לע ןכ רמו ןקותמסו ןכועס ןילגס תדידמ

 , (ננוטכירכיימ 05( 'סיסוקפ תי, י"תו .כועקכו סומלג )כס תעל) Sons סנקנ תיכס
 ןווכמ



 םונרת

 לע אקית תי .אָנְבּו ₪
 מא Bon אָתיִּב 53

a manליל  mאָחיִּב  

UNDאיזְרַא  : (=) MIN 
DNBןמ הָאּובְנ  . 

 המורת תרטפה 634

— TO 
  ven mnותמוק תֹומַא

 םיִזְרֲא 803 תָיּבַה-תֶא תש :
 ( mהמלש- לֶא הוהיזרבד יהיו

 : רֶמיֵמְל המלָש סע יי
 AS יד ןיֵרָה אָחיּב =

7m DS 2ימיִקְּב  

DTMדָּבַעִּמ  EM 

 m ידוקפ on תי

finםיִקָאְו  mine m 

man a) —הרואה  
 הגב רָתְאדרֶשֶא

Ban Senהשעת  
natתבלל יִתֹוָצְמלְביתָא : 

 ךמע TAN יִרְבּרְדתֶא יתמקהו םַהָּב
 רשא ירק עיציה

uk A 

 י"פ ןכו תיכס 9733 A ןילועסכ לנרס תסירדל סיבנס ןמ סלעמל סירודס סיזרֿפ יחול
 תפכירו bיורפ תירס סיפיכ תפכירד לרֶדיס סיכגס ןמ ל"כ ןוסנמ קניעו סיזרפכ תורדסו

JE)קפיכס  manתפכיכמ י"ת (כ"כ 3 נפומס) סיקסס ינע  pp mp : 
 רנל תומס סרטע Denn ןסכוג יכס לתו לס לכ לש - ותמוק תומא שמח (י)
 סנעמ) רופפס ןופססו ןוינעס ננס יוסיכ לוס -תיבה תא זחאיו  :סכקתס ינוע

 :סיינעס תרקפ וס
Anh 

3309906996999 009099 90459 OHHIIC HH HH — 

 רואב

 תירוס סלמ ליס ןיכופנסנ י'תו ,(ק'דכ) ןיפפוכ ומכ ופוכיפ , סמוקס ת6 ןיננוג ל'ור
 סינג סנעכק סוינעוטג סכתס תעלו ,(ןטררַאפס , ןפק!סב , רטטפרב) פולוק ןיסד סתכוסו
 , תוררש . (רפטטפרב) סיננ יתמגלפ סיפכס 036 יגס יפ לעו (טערב) תנוג hmmm ןוסנמ
 פרדס ןוסנמ 6יעו י'ת ןכו .(י"ער) ,סנעמ) סירולס סיזכ (m ך'עסכ תורדס ומכ
 סגכותמ ו'דעו סיוכפ לט תוכוק ינוע ירדס סנממ סלעמלו כ"כ ,6יזכ5 bתיכפ סיפיכ תפכרל
 - סעיליס 'ס תפכוסכ 'ס קוספנ ס)עמ) רכזנס עיליס פוס ,עיציה (י) . תיזנכספ
 לכ לע . תומפ ven סתיספ כמולו ספ ליפכסע ךכלוס ותמוק פדמ סט רמפנ למ יפנו

‚man55 ופכ  anaלככ וינ6 ןעסנ  totפנמטומ) סקעמל'כ קיפ, "יו ,תותוכס  . 
 ,י"סריפ ןכו סנכוקמ ןכו , "לילפו, י"פ , זוחאיו + (ךסד ממד ומ ופממפנײמ , רפדנעעג
 וכ וכדסו ויפיכ סוס תינס , תיבה (אי) . סלעמ) רומפס ןופססו ןוינעס יוסכ וס

 תיכס



 זמש המורת תדטפה םונרת

NNDמב  NN2ןיקלס  NNגע לע .םיָּלּולְבּו  

 a —8 על אָתיֲעְרַא ןמ
os hsא נפשה  mann 

as Be : םישלשה. N ae 
Aamny jean op nan 77 Pr 2 — 

 י  lalו ו

  as ns faרצ ו
 ןבו :אוז IN a הישיר

 אנבו :
 י'שר

 ןקנוי סגנת .םילולב :סטמל סנוכית עננו עמסמ סנמיס סנעמלפ סנוכיקס
 תולעמ תונעמ יוסע סיככ6 דומע 793 סוסו (1"עלכ ן"יוו .ןירוקס וו קכיסמ
 7% ןיפד סונג תומ סעכו סעכ וכ ןילועו דומע תונינס ףיקמכ סמוד ןסכ ךנוססו
 : סייטינפס 36 ופכ :.םישילשה לא | :ועופס וכ ופיקכ יכ סוס רלטכ עפמ)
 תת תופרקת יקפ ,םיזראב תורדשו םיבג :סרקת יוסכ ןוסנ . ןופסיו (ט)

 י"תו = - סנוקסתס וס סינג לס סלעמלמ | סיזרש יהול ל תתו סעמלמ יוכל סיופע
 סירסנ סכס Ss" סחנמ 'ר לש ומסמ יתעמסו .ןס סמ יתערי לנו ןיכותגסכ
 ms סימס b ebוסו (2ו"ענכ 5 וניכונכ וכ ןיכוקו 095 ןימכ סילנ סיגורפ
 : סיקכ | ינסכ) ןיםועפ לונע סנק י:קכ om סינוס סינגנ dot רמוס ינפו * סרוק
 תרדשו | :סעמל תורדססו סנעמנ ויס ססו םיכקד Pam ימכפ pe :םיבג

m, 
III CHOOSE HOO TEE 

 רוא ב

 ps ךלוססו , תונעמ nen סיכנ6 דומע ןיגכ תניסמ ,pn , םילולב (ח) . תינויס
 סוריפו . (י'םר) ,ועופס וס ופקיס יכ , סלוס רפסכ עפסל 7195 ןיפו כיס ףיקמכ סעוד

 om סילעל תיכמ תותפס לוכ Sn יכנלכ ופכ , סכוכ6 ומכ 5וסע ק'דרס ינס רחֿפ
 ופעי סילולכו ומכ תולוכ ספ ע'נקרס יכס ןכו .ל'כע (ו'כ תומס) תופ)ו) םרפס
 m) נתככ תיככ יתפ (neh קורס ןכ סתנמ תרנספמ (np סלכו ,כ'ע , סרסמ ת"יבס
 ןינע os תולוס) תת סקלתמכ תלכת mh , וכעי סיכוננו Boyd ינכ סמ יכ
 תונעמסס ,סיללכ ןכ סוימפ ית3 י'ע .סיסרקנ סיזתפנ תוללונס ומכ סרנסו ,וכרלכ 6
 רֿפינ סז ןיעכו , סלקתכ סוכ סז סיענקנו סיומפכ סיככ6ס תויס) סיכיר5 עופסנ תופענס

 סינו רפהמד ,ןפעומ ךיו , gap ךילייטרהפא = : ו םרקװשמטטס םוינעופג סכסכ
 י'תו סכקת ססכ ןופ) ,ןפס (ט) .5וכ ךכע ךוכענ ןײעו ,  ד"כט , טפסערמ|טדנפ א
 ירנדכ ןכו , ספכ ןיפכ טרקת סתופ סיועע סתיסט ספכ 'יפ ,םיבג .(ןפקקפד) ?לטו
 לר =

 (טפספרט|פרנפוו .escaler avis , (vot ו"עלכ jl ןירוקפ )4
 (םרטאאומ םעניימ עקקעד ערעבָס סיד !פויוויה) , 616 1 17259 775 )2



 םוגרת המורת- תרטפה 699

 : אָתיִב np בעמ תיַּבַהְו )= < תיבה תֹוָריְקְּב זחא
NM (1)ןֶּבְחֶאְב  TEN erזרמלש ןבא  SERה ןימלש נא  

map 733ןלילוח כו ית יִלָכְדִלַּכ ןוהנהו|  
 אל הפר ןאָמ לָּכ רַב משאל "ורב |

—ã VEREINE Ale |בה  MOB m:עלה  ange 
 אתערא אצה Pam כלא זרֶנכִּתַה

 Na רֵּנעל DNB | | תינמיה
 אנימימ ;

 י'שר

 וגילו וכ סמוקס לוקנקפ תיככ תוריקכ סינקנ ךרד תוריקס = יספר קכל) נס
 ככס ןמ סועיססס ומכ - עסמ המלש ןבא ותנבהב (ז) :יט 397
 ילככ סותתס לו | ןיככס תומוקכ Dam Den סקכ bis wo רימסס ידי לע

„Inaסעוסנ יס תקותמ סנעמ) כומפס תיוג יפו : (m)הנוכיתה עלצה התפ  
 סנותמתל סנוילע ןיכ  סנוכיתו סנותתפ ומכ וז סנוכית ת"י . תינמיה תיבה ףתכ לא

Ernstסנופקתס סרוק3 ץותס 35 תתפ סל סיס סוכדנס סיקת  omסילולכו סוגנפס  
 3 סיקותפ ויס 85 לנס סיפתס יכ תעינמ ןפנוי סנרת | - סנוכיתס 36 עי
 ןימיס ןמ br) ınb תודמ תכסעב סיוגפ יס ךכ דת5-לככ ויס סיתתפ 'ג -ךוסס
 סינותסתס ןמ רסס ןפכ דמינו .ויבנ des And לתו Ahnen ןמ Am דחפו
 עלו = * סלוכל = סיסנככ חתפ ופופ  ךרדו ןותס 36 תתפ ול סיס ימולד לתוכנס
 סוכדנפ סילק םמסכש סנוכית 6 סנותתתל סנוינע ןיכ סגוכית 65 6רקד סנוכיתס
 לע סנממ or סילולכו סונכתס on (סנותתתס) סרוסכ ןומס 35 זתפ ob סיס

 סנוכיפס
CH 0096940 FO93959% 6% 569 56-09 <%%-4.00 6 000-0699000 - 

 ווא ב

 :(5א יג ימ  ןפממרט  עטכמא רפ) רעהמו סכמס  סנרתמ סו ןפופנו |, (ןטכיורב

 כ תיככ ופיכססמ 336 ,ןתופ ןינסופ ויס ספו , רסס ןמ סועיססס יפכ ,עסמ (ז)
 ע'יו .(ןערהיפטרָֿפ) סרנעסו סעיסנ עסמ ןינעס סיסױ ,(ק'לרכ) ,ססמ סינסש ויס
 וכמפ ןינסופס רסל הפ וסו = , ('י ם)סק) סינפ עיסמ :ומכ רסס ןמ סניתו .נוספ
 'תמגרת סנמס םוטזס) 3ורק כתוי יל סרג סוס | ףלו  י(ךורבייפס) סיננפ
 סנע םקָמַמ י'תו |. סמורפ סע תפכסמ סנינס ף8ס סיסכפמ כוכ תעד יפ'ע
 קיתעמט ועכו =, (ןיי\ םפטלירפנא  ,םענדרָאעג)) | !56רוסו ימוכ ןופנפ סלוקמש פירוס

Bannםעיעס | ולר | ןפרמא) רעהטו)  | mn (wesen Janaסקתעסכ יספ  

 תילויס



 ומש המורת  תרטפה םוגרת

Song npהַנּתְחַּתַה עצה 0( 0. . + ביבָס אָסְציחְמ ₪  
PRIMERזריש אָתעְיִצִמ הָיִתּופ הָנכיִּתַהְו ּהָּבְחִר מאב שמח ןפא  

 תיִׁשילְׁשה (am הַמֹאָּב שש אָקיָחיִלִּ «mm ןיִמַא
Des vaתּועְרנמ יִּכ הָכְַר הָמֹאְּב עַבָׁש לא הנתפ  

sb Sp תובל ןח TE 
Synירק עיציה ישיר יו הָמְל  seזחא : 

Nלע ןיחינ  Sanקצהירש ןוהו  argןרבעמ כי  

 י'שר

 עיציה (ו) :סעוסי) כ סיס ומכ )3 "כ תומס) סעוסי) י) יס ןכו ספע
 (am ל וככל תדמו סז לע סו dtot סיקתס ויס קורו nm לככ * הנותחתה
 Denn 1853 רסע Bonn ויס סת סנמסו סיסנפס טייפ תוזמ תכסעכו ןלכ
 יכנ לע סנס | כרעמב סנמסו סורהב ןכו 1032 לע ססעסו ססמת ינג לע

DEEיכ סמל עכס תטוילעסו שש תויעלמ6סו שמח סגותתתס ססיכג לע סינקו  
 'ס לכיסכ לתוכ סלועסכו תופס 'ס fra תמוק סלומ כינס (RS ןהנ : תופרגמ
 תולוק יספר ספינכ .סתו6 לע םינסו סינפנ סמ וכ קנכו ויכוע 5 ערוג תו
 2 םינסל onb סנכ רסע סלועטקו תיעלמ65 .תיעקלק יסס תס תיילע גג
 ןמ  סכסר תיענממ | ת6למכ | סנוילעס עקרק Bros תיענמפס תיילע תורוק
 man„ תוריקב זחא יתלבל : ספ סגוכיתס ןמ סכתר סנוילעסו סמק .סנותמפס

 סלס
-5%%%5%55%5>5%50900506056556%%%9030686666 33-0%95%50- 

 רוא ב

 שיליסמ י'תו  ריכלסו לכיסס 753 סיוככס סיכנסמס לע ספ תנוסו (ו'כ ו'כ תומפ)
 וגייסל סיתסופו סיכלוס ויס תינס י)פוכ ,תוערגמ (ו) . (רפדנפ!מג ,פדנפוועטיז)

 לתוכ ינוע סיס סנותתתס סעיליס דגנ , פועיליס םלפ לנג ןותמ סמ תדעכ סינועצ

 סנוכיפס סעיליס דנג לתוכס .יכוע ןכו ,סגוכיתס סעיליס 729 סיכועמ | רתוי סמקנ תינס
 . עיליס עקרק ןסינע רפפ תורוקסו , תיסילסס סעיליס דג; לתוכס יכועמ Anm סב

Massטסופס יכועס לע  TR)לתוככ ןתוֿפ ** סיכוכ5 ויס כו , eiסילוק  
 6 לרב ילכ יכ  וירתפ) ₪ 6רקמס כיפס .סו לע ? תוכ ססע עולמו | * סכותכ סינק

HNסו ,ותונכסכ  annסוערנפו ,לוככ ילכ ידי לע לוספל .סיכירל ויס לפוככ תוכוקס  
 bתירפ ישיר (won תיכ) 739 (טוטסיומ = ; סמיועג) 5תקפנ י'תו סתיחפו ED כינע
 , (טנפררָטפרעה Br por jun ןעכנעק .ןפהור סקומבפנ pp ןפ!טיפט פיד טיממר) ויז כ ןיפיכ
 ןהפגוגכרוד םעניוה ספר pam יד ךרור .טכינ (m !:תיכ ינתולכ ₪0 קתירפ ןיוסי ו

“DBןפכיורב 9  



 םונרת המורת תרטפה 690

 מיחס ויגְלִמ Im'nE ביג ₪ + םיִממא םםיפקש
Nאָרְבְלֶמ  jDM88373  

 תירש 7 תֶחנא ma ביִבָס וצי — —

KIN) אזְרַא: 230 3 MIDI 

 חק אז אתב לת? תָָעְלַצ שעו ריבדלו -לֶכיַהל
nd gar -תיבלו צָלְכיַהְל  
ma2 aeתציצוחמ = רבעו  

 רוחס

mo)וםריפ ויתונכ .םימטא םיפקש (ד) : ות ד5כ תרומ דל תיבס  

 סירככ סינפנמ םימוטפו ץוסכמ סיתותפ ספקססו | סקיקפו סיר = ןוט) סיפוקס

 TS | וניפט .(MA רופמל | תויופעס תורסמ תוגק רכס ךרדכ פנס סינפבמ
 .ענכ .ס |. עילי ס) pe ססנסו is) ןיטנפפ < עיצי (ה) : סרוֿפל

 .לכיסס דגנכ רמלכ | + ביבס תיבה תוריק תא :רתנ ננכ םרופמ ךכ

 .ןופכנו  כרעמלו on | ךוחכמ תוענכ ססע ריכנדס וס סיסדקכ יסדק תיכו

 עילי תינס ריק) ךופס תיכנס ריק לע ןכיו NED םוריפ וה ?רקמס ףוסו

 sמכ * שעיו :תוענ) ססע | ריבדנו ככיסנ תיכנס PD Anh ססע דניכ בינס
 ססע

--666- 009555430 050509 %%9? 0990 90%9 0 990%559090>%955%59-- 

 רוא ב

 2 יכ עלפס ךיכנו , (ק'לכ) סינכ ספנווו (ג'כ :6כזתי) סקוממ יסנ6 , סיעסנ

 ךוש) ונמ יכפסנ יתעדוס רספכ ל'ויכ סינכ דרפנס 30 , תימר6 (ne ךרד לע

 amp„ ןמוכ רופכ hir רם סילסכ ןוטל רפס) סעדקסכ סונ רונלס תנהכסו תימרפ
 סניסכ סליקמכ סימותס כ'ר סמיתס ןינע , םיממא .סענס ןיע , םיפקש

 םינענכסו ,ססססיתעכ דוקמ סירקי ויס תיכוכז ילכ יכ = ,ןכלט תות ןיעכ םיכוכזכ
 לכ סימעס )כמ תפוס סכפנמס וכיתסס סמסו והוסע) סיעלוי ויס סלנ) (רעיניײָמהֿפ )

 סגרותמ וסיפ לעו ,רכד don ל" du ס"כ 390 'יפכ פוינומדקס תומופ) סיתעס תוכוקמ
 םורוקכ ןיפוסמ ויסש ופוריפ 'וכו 6סנולכ ןפתו ככנמ ןמיתסו וגנמ ןסיתפ י'תו ,ספ

 *'פ ןכו , (קוקבפג ענעמסַמ\טעג ןָקֿפ רפטסנפפ) םויגפועג סכתס קיתעס "דעו .ןוסמ

 ימונרסכו 3ןנסע סומ רנדלו ,סננכ ןפתו (oc) הקש ,fםננכ ('ד 'ז ספרפ) סיכוקס

 /(נכפ .גירכפווסיוט er גירנעװכימ) ןיחנמ רכו סינפנפ כתר | מ"יו .ןורתפס סז סנ לכג

 כינס סיפועפ Pond לע סנוס | ,עיצי (ה) . רחבי רסונסו י'ע ע'פ q7 תוחנמ ןייע

 ךורעסו | * תויוז ןמגכותסכ םריפו א]'] י'סו .(נסנמומ) מ"יו (volles) יכמנרה סופו 997

 וםעדעגסררקפרפה רפיומ רעד = םיומ ןײֿפ) ץוקל לתוכס ןמ YO AMD ןס  םריפ
 .ןלפמס ע350 ומכ רנעו 75 ןמע ,תועלצ | .(ךמדאריט ,ךפד סרמ נייס , קומבעג
 סומב 0 ה —

 * (בעיוא רעכיימ ן6 ךוראריט 197( apentis ,ו"ענכ ן"יפכפמ



 המש המורה תרטפה

EN (a) an? man 
 המלש an .זרֶנָּב רֶׁשֲא

Mast am138  
{am eenהַמֲא םישלשו  

Dam 0: Snapינפ-לע  
 as םירשע min לכיַה
 תרִיַכה a ינפ-לע וּכְרא
 ינפ-ילע ובחר הָמַאְּב רֶׂשֲע
 ינולח תיל שעַו 0) : תיבה

 םיפקש ק"וג ץ'מק

 / י'שר

 '3 סיפיס 373( mb וס ןכו
 .המא םישש )2( :ותוכנמנ ענר  תנסכ

np)לע וכרא :ותסילככ לכיסס  
 סדמ לכ סורל

 תכומס ןמ תדמ לכיסבס
amp 

 man ינפ לע

 יגפל

 «( בסוכ

 סעלש תוכלמל תיעיכר םיעינרס

 םונרת

ra “Se 
 אָּכלמ אָנְב יד אָחיִבּו
 ןיִתש ַײ זכר 7. ——
 ןירסעו ּהיּכְרּוא ןימצ

pas pnön mine 
 לע .Pa () : הימזר
 SIT אָלְכיַה יפא
 לע היֵבְרוא NEN ןירסע

VOMאָיִתּופ  NIIT * 
 יִפֶא לע mme ןיִמַא
 אָתִיִבְל (Jay :אָתיֵב

 ווור

 ןיוכ

 סכסס לש

 ינסס םדתכ | ותוכב) Inn ('3 'ע
 :ינפ לע םלואהו (ג)

ahסלופס  unaןופפס ןמ נכיסס לם  
 סיורק סתוקפסו

 וכ סריתי DD ןופנס ןמ תדמפ ס)ולכו ah סיוכק סריתי ברעאע
Tanכתוכ וכ סיוכק ככעמ) תרומס ןמו סוכרל ןופנס ןמ  : 

 : רמי כיבדסו לכיסס
WEתיבה בחר . 

 ךכו6 סורק סרפיש

dA 09%%9%%%5%00%9%55%55% 559509559 069%900 00646 ‘ 

 רוא ב

 ('ו 'ס 06( ןיכס יסויזו ננס תולחמ סיכיפמפכ: סינפס  )ע לפוסו ('כ לינד) ריתי סו
 תיעינכס סנס לע נסופ ,ךולטל

 , ןבוו = . (י'םכ) (3

 . (ג"גלכ) סיטדקס םדוק סע לכיסס )וכ
 oda 5רקנט סמ סו bכקמס ןוטלכ .פרקנ

Hrnסע ךרופ רקנ סנורמס  Ansןופפפ  
120.09 

 סוס סיסו סיכטעו סמ ותמוק an י"סדכו
 ס'פס om , ינולח (ד)

 ומכ MM) סיעפי) סינמענ
 סיעסנ

 . סוכנ 3730 ןיעכ סיסו
 יעסכ ןכו

Un דמ 
 סינו'ת ופכ

 . (קוווט) יכרע  ןוסלכו (ןנג) וז יכוסס ןוטנכש
nom.וס ןכו סמ)ס תוכלפל  mbסוקפכ  anbג '3 יס'ד) ' 

 , תיבהו (ב)
 , םלואהו (ג)

 , וכרא
 . סירסע Im סירפע לכיסס כמוכ לומ ס)ופס ךרו6 ,בחור ינפ לע

  Inn(ק"דרו י'פכ) תב .
 סרזפמ ,וברא (3909 .

 . (ךָקהרָמֿפ) רעפ תיכ לופלפס
 . סורדל
 * תכומס יפלכ ךסמג תינס ינפ) , תיבה
 , סימדקס םדוקו לכיסס סכונ לפכ
 תוכיפסכ ילכ ד'ויס סרפפגל

Tom Il 



 םונרת המורה תרטפה 688

 ּולָסַפו ₪ל) :ןליספ ןיִנְבַא לפיו )23( :תיזנ .ינבאתובה

 תמש PT םיִלְבַהְו םּוריִח ינבו המשי ינב
Hy)ה  

 (wen Mans תובל םינבאהו םיצעה היה

 נבל wa Ru םםיִנֹומְׁשְב יהו ך + תרָיְבה
 קפמל ןינש ןינמתו הֶאְמ ערכו ENTE >דנש תוֶאְמ עּבְרַאְו חרנש
 אָעְרַאַמ No „2 קרא {ar 3 IN ל
 אָהֲעיַבְר אָּתְׁשִּב םִיִרְצְמְד תריעָיבְרה m eg מ

DIT NEIN הרב = ai 
  vnאה וז  NUN any syn vnךלממְל

 אָנְבּ לֶאְרְשָי לע המלש en לארש "לע המלש 727
 אתיב תיכה

 יישר

 תולספנ .תיזג ינבא :תודנכ - תורקי םינבא :סריקע ןוק) רסס ןמ
 ותוככסכ סיככ עמסכ כ ןורגסו תונקמו רעקכ רככ ירסו ת"קו . תותתוסמו
 םינכמו ןונמ תתסמ סיסש גל ותטבסב תיכב עמסנ כ 33 לכ סוריפ
 סמופ '. םילבגחו | : םירסכ .:ולספיו (בל) : סעוסכ םרדג ךכ | סינפבמ סניכו
 3153 ('ט ז"כ לסקוקיכ) רמסנס סמכ תטבגו סינכת תתסל סיפיקבו כ3ג סמסס
 שדחב )8( :סנמוס Me .וניכיו :ךקדכ יקיוקמ 73 ויס סימכסו לכג ינקז
 שדחה אוה 65 ויו mr סגרית ןכו mb םויז סיכ תיֿפה ריימ לוס |. וז
 som .המלש ךלמל :סיפדמנ סנסס םר ןסינ ירסע סיסדסס ןיגמ) .ינשה

 לע
RADAR RAR RRR Rh 

lS 

 רסס ,תיזג ינבא :תז סנווככ כקי ha ןכו . לקי סוקמ לכ3 דככ סוגכתו .כ"ע
 ןיככס (Ihe תיזנ יכלו תיכנס לסיכ תונודג סיכ36 ופוכיפו , תרי tyt wo םועפס ו"יו

 תוכקי סיככ6 סלעמלנמו תולולג סינכפ לסופו : ן'יז ססכפ3 רעלים ומכו , סלעמלמ
 ךומס רס לע פכםוי ,לכנ סמםו 215 תנידמכ תתפ ריע ,םילבגהו (בל) . תיזג תודתכ
 סכפלמּכ סיפיקכ ויס סיכעויו . עננעסד סיינרעסו סונכיכ ותופ סיֿפכוק סינויסו סיכ
 ,וז (גל) . 1973 יקיוסמ ךכ ויס סימכמו לכנ ינקז ('מ ו"כ לפקוסיג) רע6כ ןכו , פז

 ל'זכ וקריסט ומכ ויז רקנו סיסדתל כ pm יכ סיטלמכ ינס bios רייק םדח וס
 סיסיו (ק'דרס) Bi ויז י'ת ןכו סינלנסו סימרפס רסז םוכיפ ,ננינ םויז סיכ תיל
 ומפ רסז סליגע רקעו ,תימכפ .סכוקמכ ןיז סנפס סנסו ppm)„ ןפהטי)ב) 693 ומוגרת

 סויזו



iרמש | המורת תרטפה  
  odeאֵמֲעּב PI2y7 תואמ שלשו Dieb תשלש רָאמ mom ןיִפְלצ TON רשא המלשְל אחלה המלשר אָּתְריִבֲע
 :הכ — םישעה םעְּב םיִרְרַה ריקפו ל :תָּתְריִבעּב

 Dans .ועסוו AT וצו ( Mans קמ אכל
. : . : 

 דל זרקו בא תולרג "כ אלאל המ
 תיבה

 יישר

 םס mb" וס (ו"י '3 ב"כ) סימיס ירכדנו .תואמ שלשו םיפלא תשלש
 oh סיסמסו סמ :ע סינוממ ויס .תולמ םנסו סיפנס nes mh רמוס תוס
 סימיס יכנדכ ופסונס תוקמ 'נסו רתוו Bern סיעברפ לע סנוממ רחפ לכס

Dumm»דתש לכס סנוכ לע  Dannלע  ernםופמ  nmשי ירככס עדתו  
 סנס סו רפסב .וב רעמנס סו ספ קז ןופיסכפו סו 2372 | סיבות(: רוע
 סיק6מ רמוס וס סימיס ירגדנו סיסעסו תוקמ םעת סמלסנ רסק סיננגס ירס

 תופרקמכש (EI וכל םי כנק סז 6 סז ןיסיסכמ תוקרקמ ענרפ ירס סיסמחו
 בוכתלו 550 (hen תויככ סירנס ונפ ויס ande - Pin לע סינוממ סינורקקכ
 פס סייסכוס ססס תונכסמס (mp סכפנמס יסוע ר6ש וכ ויכיו רסכ סינק

 סיניינמ ייס סיכנס סינילגס nh סנמ סיכנמ רפסנו :ספ סיכופס סינוקכס
 סיסמקו סיפממ סע AI סיבוםמס תילמ ם:ססו 073( ספמהסו סיעכבלס ירש
 יכנדכו > סירס סיסממו תיסמ סת mm תוגכסמכ ירע יסוע לע סימוממ ויס
 פסו סיפנק תסנס סינטקס סע סילוזנס סמלעל סירגכ יבל) לכ Din סימיס
 : ןמכעג סנמ סיסצתו סיתפמ לפרסי ויסס תונכסמס יע win סירנ ןלוכו תופמ
 * ועסיו (אל) :סכפנמס יפוע סעס תפ סיקגנס .הכאלמב ם שועה םעב םידורה

 ןמ

TR a DD DD DD Rd lp 

 רוא ב

 סנרותמ ןכו תלינע לע ןנממד | םיניטרעס5 יככרמ ככ ית , דבל (ל) : )3%
 תש)ע vdt סכ5)מס לע סינופעס סיכפמ 738 סיס סוס רפסמס וכועיסו . תיטכפל

 יכפ ויסס (nd סגו ויס סיכג 953 סינכותס )נס ילפונס (anf יס'דכו , 'וכו סיפלפ

 ק'דכס רמו , תופמ פנו סיפנפ 'ג קכ סנמ ספו ,תוסמ םסו סיפ)6 'ג סונֿכנס

 pכיפ וסומכו סיקגונו סירטוט ומכ  סיחלנמס לע סיתכנמ ויס סירפסנס תו%מ ם)סט
 : סעס תל דינעס) סימיס 99373 נותכס ומכ סכ6למס לע סיטנוגס ,םידורה . ג'ננרס

 <w ק'דרס נתכו ,(י"םכ) תודככ , תורקי םינבא .וכקעו ומונכתכ , ועסיו (אל)

 DIE סנינע יכ ססיגקנ רקיכ סיטמתסמ ךכ דונכ ןילעו תודנכ 903 7393 סיסמתסמט
 כ'ע
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 Na) a | Ehen m : שיא ףֶלֶא

par (nm) : 0הנבל 2299  neשרחב םִיִפְלַא  Keenל  
 ה m me niaba הר שרח תו פילה
 םיִׁשָרָח םונ וש

am min 232 EISEN) ae 

aiילע םֶריֵנֹדֲאְו ּהיִתיִבָּב 92  Damלע אָנַמִמ המלשל רה (טכ)  ‚poD ron 

 ןיעבש * של הוהו (טכ) —* אשנ FON םביעבש
 N9n32 ןילטנד ןיִפְלַא + !Age בצח ףלא םכינמשו

 ןיִלְספְר ןיפלא an 4 ps בל
 22120 :אָרְומְּב םכיבבנַה en ר

 לע pas איגטרמסיא  המלשל
 אהדינע

 ישר

 ףלפ סירסעסו sis ירפתב שי סיפנפ תרסע ויזסכ ןטבנב ויסי Ein רעוֿפו
 סירזוס וכו (nad ןיפלויו סיינטק סיפללס תרסע סיפ:סתמ proops ותינב סיס
 סתיכל סירוומ וכו  ןוככלכ 6 סיפילפס | סיפלל תרסע סיפלוי - וילפכבו סתיננ
 סיפ:ל תרסע לכ him סלילמ סירוס ןכו ןוגכנ) סירזומו סינופלרס ןיפלו' תכטנו
 ףלא םיעבש (טכ) :תוננ) pen" לע : סתינכ סיסדת ינסו ןוככלכ םדמ ססנס
 רס3 .סתופ .סיכלוסס gib סינומסו ריעל רסס ןפ סינגקס ינס) :לבס אשונ
 וגתנוםו סמנס תלודנ תמסמ וריינתנט ויס סיכוכנ סירנ סלוכו ah סיסעמו סקמ ירס

 ף:ת סיסמסו סתמ סנמיו סיכגס לכ ת סענס רפסיו (ז"ט 'כ 307( <93 ןכו

Dan ED"סכפנמס יסוע לע סיכיכנו סיסנו) -םיבצנה ירשמ (ל) :'ונו ף:6 סיעכט : 
 ה
. Sp) al 

ECA >%6%% 565055066 0 600000000 00666-- 

 רוא ב

 תקנפ סתוֿפל ופנווכ כ'נ , ₪י6 ₪06 סיש)ט לס רכס סלעמ סיסק רמלס י'טרו | "נלרו
 ,ןגנכ סיסי פלמ 'וכו סגול onen ןוככ 36 Inh "עו סילעס תתירכ תדוכעל
 תרפע קכ ולנע כ םדס לכ ,שרהב (חכ) : י'קכ !ע ק'לכס תסיפת סרס סנו
 תופילמ ת)מו = , ךלוסו כותכס סכפמס ופכ ןתונתת סוקפ ףו;סכ , תיפילח = סיס
 ,סיתינכ רנג "תו bb תנע כסתנ ,ותיבב .ןגתפמ י'תו ,סתנסיו לעפס רפת וס
 , לָּבִכ (טב) . סמס תונ) ,סמה לע .סדוקס קוספנ רכס Po לס mas פ"יו
 sh לכ , בצח .(ק'דרפ) ףתכס לע סכיעטו סמ mon , תֶּבׁש לקטמכ רנד ספ
 קוספ) | סיגפסו סילעס won כותכ ןלסלו Mo) < סיעשי) בצחה לע ma ןעו ן3

2+ 



 גמש םיטפשמ תרטפה םונרת

 בקעיו :.קתשי םקְרְבַא. עבו ביה הפ הע
 map םושאדדדיכ ביִתַא ירא .בקעיו קָחַצָי
 םבָחְרֶאְ ההרג תרי
 : DIET Ä : ןוהילע

 ':- ירק בישא

 הימור ת.-תיר ם פיה
 (ה ןטיס א םיכלפ)

In ofıהכ ןיכיעפמ רוכז 'פ וכ לת ספו ,שאוהי םינש עבש ןב ןיריטפפ םילקש 'פ ו  
 : יאסכ םיטשה 'וגו 'ה רמא הכ ןיכיטפפ ןושארה רדא ח'ר וס סו ,יתדקפ 'וגו רמא

 .תויסרפס כלסל תוכטפסס רח ליעל תוספדכ וכ לכו

am mהמלשל ; הכה ןת ב הנ 05( אָתָמְכוח  
 ; אָמְּ .המלש 9

 wa ולד רָב רֶשֲאַכ | oo) Nm "חיל 901
an paםלש המלׁש ןיכּו  paהמלש ןיִבּו םֶריִח  

 (Sy :םהיגָׁש תיִרְב .mn AR — ודנו
 6 4 המלש אָּבְלַמ יִנַמּו (ומ)
 KT — סמ הב ךלמ לארי למ ןיִמַמ יקסמ

mimןיקלת ןיסכ יקפמ  Binבישלש * יהיו - 
 פלא ןיפלא

 י" שר

 סייסמס ופכ · תופילה (הכ) :םיפ ab סיסנס לם (me סנופ < סמה יהו (זכ)
 כעוסו

-220005%%%599%6900%5%0%%9%5%56%59999%59595050900046-- 

aaa 

 ab סו ,קחשו . עכו לע ומכ , עכו 36 סעטו ,רכוטס דוד לס ,וערומ )13(
 . ן'יפכ קהלי 3026 סינותכ סעברֿמ

 מ'יו + םדקפב סינכס תנכסנו 'ס תיכ רפפ) ךיכלע סמ , 'וכו המכח ןתנ 'הו (וכ)
 son וע ךפס ןכנו ,  (פרגוקסטטטטט) סכידמס תגסנס תמכמ יס ספ סכומפס סמכפס

onsדמוע לק וסו קולס ותלכוס ס"מ סע סלפס לעפ |, 'וגו לעיו )12( : 'וכי . 
DDסמס תי3ג וגינע  , pnתודוספר תופעל סיקנל ונתנס סיס סמסו * ןיסמ יקסמו  

 ק'לכ תעד di סגו . תיזנכסל סגכותמ ןכו סרימ ילנע סע סילע תורככ ןטכנס תכ.לו
 ג'בל
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 : אָקְלִתְסַאר לֶבָבְד אָּבְִמ : םכילעמ Day 532 ףלמ

 אָנֲא NT (a3) :ןֹוכְנמ הָוהְיְדיםָאְנ ie ינ ןה (בכ)
 ןוניִביִתַאְו Nas דיקפִמ 0
 והינו an אָפרק לע FT ריעהה לא םיתבשהו

mannהילע  aהפרש  mapנשבו הָלָע  
 ןּתֶא am may איורק la הדוהי Mn שֵאָב AN אָונְּ הנודקזיו ———

 ישר לש aD שי pen הממש
 au as 5 m a Am רָמָא

 War WER תיִלְד
 אָמָמִי םע תימיקאד ימי םבימש MEN ו לילו םמוי

 תרי ןָּכ ליל במ 7723 3 ה יִתְמְשאל ץראנ

 Tag ודו בקעה א --לַא םילשמ ya תַחָקִמ ףא כ : ןודעיד ןוניִתיוש אל אתו אמש og ילבע דודו בוקעי ערז
 עצְבְרְקְלְמ קיחרא אָל ער ליי

 לע — ןיֵדְבֲע | ןֹוהיִנְּבִמ

 י'שר

 .םכילעמ םילועה (אכ) :סינע לועס קנתיו רתבי סככ (ph סרוענו סקומ
 :הוצמ יננה (בכ) :(:"כ) סז רפסכ םרופמס ומכ סירנממ ליפ סערפ ניס ינפמ

 רפפפ יֿפ in" יתירב אל םא (הכ) : סכילע וכוסי Dres ור סערפ ליס כקו
 ץרפו סימס .פוקוס) רספס יפו סתעכ תויסל סלילו סויל יתרכס תיכנס סייקתי נס
 סרותס סירב * וסוסרד וניפוכרו .רעוגו 3קעי ערו סנ סיתמס Ab וליסכ לטביל
 כדס לע כפוימ םכדמס ןיפ ךפ Ph סימס ham סינק ןקכמ דומנ) סנימו

 : תופרקמס
von 

OC330900000000009060000000090900090 0009909 9 — 

 רוא ב

 סכינעמ וק)תסנ Ach , םכילעמ םילועה (אב) . (גס) סירתנס ןיכ mh ססרֿפ
doytsסידסכס ועמסיו סירלממ 85י סערפ ליפו ם"מכ | , סכ) רוע סירלמ ונע  

  Jun yonתוקס ו יתיכפ 36 35 ,יתמש אל (הכ) . )15 סטמל) סינסוכי ,
 :ילנע דודו נקעי עכוכ ס6מ6 5 ןכ ,קוספי 5) ספיכנס ענפ קוקס ומכ ל'ר

 וערומ



 במש םיטפשמ תרטפה

 Tas Amor הוה
Dans DON yon ! 

 :ץראה ג תֹוכלְמַמ לכל העוול
AAN)םירָבעה םיִׁשְנאָה"תֶא  

eis mansומיקה"יאל  
TSתירְּבַה  ee 

 םינשל ותרּכ רֶׁשֲא לגעה ינפל
 ירש ₪ ma ורבע

mםיִסרָפַה םלשורי יִרָשְו  
 ץֶרַאָ שבע לכו .םביִנָהְּבה
 pm ana ya‚ םיִרָבעֶה
 םֶהיֵבְיֲא 72 םֶתוא aM ס

u}םַשָפַנ ישָקַבִמ  nm 
band Anbaıםימשה ףועל  

mamaתֶאְו = :ץֶרָאָה - 
 N — והָיְקְדִצ
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 סנניקנו
ooo 0000 000400 

 רואב

 ךנפכ תויס 91303 ,םירפא (ב) .(ק'לכ) 073 סתת) לפס לכ his Abb ,ולקפ
 ,תלעת (ג) . (6כוע ןכ) ןכ תוכנמס רקת , vmahn סנתתב סיטנסס תרטע לע
 Senn‚ פוסעמ רעסס ,רמשה (ר) .סככנס ןמ תכטמנס , סימס תמפ ליס
 , םלס וכ סילדנמק ץע וס לופס , םידואה תובנז .(ק'לכ) .han 38 PB עקשסו
 וליקו — —

 (ןטבמרג סער עבורג 997( | , 10856 ז'עלכ ריפופ )1

 (פדנערבטע| , טרכענטרב בעויפ) , Tisonse ז"ענכ םינ'ופיט )2
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 אָטלְבְ Nemap Po ךשֶא ןולאכו הל
 Ns ןעכ רעו .ןישביל aan ו ערז 2 תבפמ ןיִמְד mad רֵּתַמְבַד , :

 ןהמ sap pen DA ms ימי יה א ז
pm Tat arלֵאָרְׂשִיְד אָחּולְנְַּב אעְר הלע  

 תועד רצ ןוזרעֶרֲאָל = חק 728 7: ןפתמ MERAN --ןב mas םכרא"יהלמ :ןיצר
 : ןּוהדַתַבְצִג  אַׁשְדוקְד Dir ern והילמר
 bey IMS יֵמֹויְּב (MO ₪ בה אלו הילע מחלל

Sopהרוע *  BDהילע םהלהל  + an A 
 ON אְָּלַמ 137 | Be — DIN 1a רטאל דוד

 30 mo רב תקפו | םירפא
Sirאחגאל ליבי אָלְו הלע אָבְרק אָחְַאְל םםלְׁשּריִל  by 

oh 77.029 SAN) 0אָבְלמ רֵּבַחֲהָא  a8* םכע — 
 לארשיד

 י'שר

(N)סמ -זחא ימיב יהו  ah)כמו) בותכס לט ופוסס ינפמ 696 וסתייל בותכס  
 ס"נקס ינפנ תרסס יכפנמ ורמפ וכ סדמע פונק תוכזס -ךדפילו סינע סקנסנ לוכי םנ

mויתונק וס וסיוע ןכ תוס סתוי ןכ 00( רעל סו עסכ ךנמס סו סוס (ק"כ)  
 ינפמ סינע סתנסנ לוכי נו לוס דס וכ ידי עוספל יספק י6 ךכיפנ סיקידנ ויס
 : ופש ריכוס 69 סיס עסרפ יפ) .דוד תיבל דגיו (ב) :ל'נכ ויתונק תוכו
 mob on + ךינע hab !רםי ךלמ לע סרפ ךנמ Sanm :םירפא לע םרא החנ
 :('ו תומס) | סירלמ לוכג לכ3 man 'כ (1:"עלכ ר"וסופ om תוכנמסס ספ לע סנקנ
 וסנתיו רמסנ5 וכ ולכיו ומכע יכפכ Don דח6 לכ 03 סח; ab יפ) יובבל עניו
 סירעעו סמ סדוסיכ וסילמכ ןכ תקפ גרסיו רוקו (ק"כ 'כ ס"1) 'וגו סרפ ךנמ די 'ס

qb 
0600000000000 HP HG H LODO OSOOOLOCOEO OCS 

 רואב

„Tonסנכותיו  pr=)(ק'י 'ט סימרי) וכיתולכטמ וכינטס יכ :) ספודו | ,(ןפ]מפ , 
 קוי ביי —* mh כ 35 סנקנס יטכ ,התבצמ 1 ספירס ןופנ

mwןכ  „In6 ,הילע םהלהל (א)  nonסס יכסע |, סילםוכיו סלוסי קוס  
 ודספ =

 (ןעהור ספווטע An) , Poser s’yd3 זופ 1



 חלש ורתי תרטפה . םונרת

may) 1m? pamen pamרמאו (א) + ול  m 
a nn u enדע המאו דא  Mei 

 ןורציד דע רַמָאְ 9
Zeִלְּבַמ אָיורק ₪ ₪  Imבשוי אמ םירע ואש םא = אָיְבּו  

Binm Sonn NN sesןיִאַמ  Disהָמְרֲאָהְו  
 8 ו בי) A ann >: re .ידצתו בורחה

 (=j קחר (בי) 0 : המ a הראש ה 3 תו ik — (בי)

 הבוזעה (zen םֶדָאְהְתַא הוה אָתוְדצ ON אָׁשְנֲא

 הָּב דֹוֲעְו ₪ + ץֶרָאָה apa | לאל —
 5 דה ה PNNAWN (גי)

ua ym qntgs = * a 2 . 

 < הָהְיָהְו הָבָשְו הָירישע תצוקרצ אָרְסע ןמ
 הלאב NY fan ןּובוזרינ

 אמטובכ
 שח

Braודינכי < יתמ רע (אי) | : סתפופר  Dhיתעדי . רמאיו :ועמש לע סכ)  
 ואש | :בסוי ןיפמ ססיכע ולסו סלונכ וכניו ססינע תונערופ תכת דע 1916 לכ יכ
 ךכו ססמ כועס ןרפסס .הבוועה הברו (בי) :כסוי ןיפמ דומלג ') יהאשת
 סתופ סנ .הירישע הב nm (גי) : ךרפס כרקנ סינוזע תומוקמ 139 ןוסנס
 סיקירכ 555 ורפשי נס דע רעכנ סתיסו ףוכיכ רתפ ףוריככ סינע ידי ביטס תירפסס
 pe ןסנס תכלס ןמז תעכ Sch .ןולאכו הלאכ dod לככ נפ וכוסיס סירועג
 תנלמס יתנו סכ רתונ ןיפט דע ךוליט Anh ךוליס וימסס יעיכ ןסנס ןינע ןיכינסמ

ahסל ויסי סס ותפודקב ןידמוע סכ ןיקלמנס םדקס ערז סס  „DEN2939 "ד  
 פכנש רעש ןיכתופ EN .םדק ערו סיתעטנ ינלס סתופ סלכמ יכיל Pb ספעיטנ
 . סיעוענ | ןוללו סנ ספ ויו (ו'כ (b’ רועכ רומפס ומכ סילסוכיכ סיס

 יסיו
ARRAN RRR Dh — 

 רואב

 סיגסת) כותכ ןכו ,סתינסס 6וסו , םפכס (Ah , אפרו | Den„ יגיע סגועסה
(Bin555 סיפקמ סי ,יתמ רע (אי) .(ק'לר) ךל יתלסמ יכ יפפנ סקפב  

 נמו ,תרת6 ןרפ db סכילויו סקמכיו ,קחרו (בי) .? תוסכופ (Ding סילור סנו
 סיפוססו סיכוועס סימרכסו nem סיתכס 35 Sa ,הבוועה .ננכס לע-:63 סדפ
 סנכ ססמ תכוענ ןרפס סיסתפ סנועס ,סכונמ לקס3 ספ has ק'ו .סלק ןיֿפמ

„nonןפ דס ,הירישע (גי) .(ךנפ ןכ) בכ ןמז מול סלול  appרעבל .(ידקכס) , 

 Biden תונליפסמ ףרוסס תעכ ,תכלשב .ךכרקמ ערס תרעכו ומכ ,ןוילכ ןינע
 תתירככ ל'כ | ,ליעפסכ לפג סע gm 7'6)| .סרקמ סע תכלק3 ת)עו .ססינע תפ

 ןעס 2 נט
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 אְרְמיִמלק תו תיעָמְשּו נא ps עמׁשָאו ₪
uַײד '  m ORTהֶלָשֶא ןמ  

 לוי mn sand ומה חלשַא TTS רמא

 NIS san neo :ינחְלש m רמאו לייל
 רמו ₪ : זה: חל םבעל תרמו דל רמאף ₪
 אלו מ se | :ניבתזלַאו עומש ועמש הזה
 אלו NIS Im ןיִלּכּחְסִמ ןמשה ₪ —— 189 וארו

 היכל שפמ 0 7 Tan ya הנה םבעה"בל
 ךקי יתונרואןידה אפ lan הארידדופ עשה ויני
 577 םםעמע (muy ש עב הר ₪ עשה —
 ןוהיִנְדּואְב ןוהיניעב ןוזחי בשו ןיביר 3 עמשי יֵנְזֲאַבּו

 ano may ןעֶמְׁשִי אפרו
 ןיבותיו

 י'שר

 .הלשא ימ תא (m) :כיכנט חמה לעמ דננכ ןווכמ סיסס סימפכ וקסכמ
 eb דנכ סיסס יפל סוליספ ותו ןירוק ויסו סומע ph one !6רפי ת6 תיכוסל

hm Bidסרפסו סנועס תל ס"3קס תינס סירמופ לפרסי ויסו ערס ינפכ סיתכט  
warnעיטק ןידס לע  Bedעומש ועמש (ט) :תקיססכ 5 תיפדכ 'וכ . sh 

 <( יתיסעס סיסינ וכו ןיבסל 35 ןיגתוג סתפ ןי6 סתסו עומס ועמק סכ> רעו6
 וכל Dh דנכסו ועכ -.הזה םעה בל ןמשה (י) :יתוק םעד) בל ןינסונ סכניו
 ירינזאו = :(4ז"על3 טנם"יירננל ןמססו ךולס ךלוכ dod לועפ ךונס 5 ('ס תומס)
 יכ (ד"מ ןפקנ) רמפנס ןינעכ סיסט |. עשה ּויניעו : עומשמ דנכסו ךטס סיכנוס
 bis od טתנ .ויניעב הארי ןפ :עסתיקד ןנימגרתמ תוטס ססיניפ תופכמ חט
 35 ונוו 0353 וניכיו 17937 ססיכיעכ וכטיי מש סיפרי DOG יפיכנ 9937 ועעסי

 קיסו
— 000 9 4 40 99094095040 090000009990 133099099690990_ 

 ריו א'ב

 כתפ 9137 Bing onhs יכס< ,עוטש ועמש (ט) . (d) סינוטקרס סימינ ןכ
 סכנימ תז כככו ,יתופנפנו יסעממ סיפר Anh סיפר סתיארו ,יתתכותמ רונד

 ךונס ויגו ,ןמססו ךולס סוס סעס 3( ךלימ ,סכילע am wo ,וינע 3( סימס
 עומס ועמש סנ  ,יפוי לנלמ רפסנ דח סוכיפ יכלו .ותפס לפתיס לע ,דנכסו
 , ןטהעז , ןפהעטטרפפ טֿכיג רעבמ ,רהימ טו ןערקה) ופונכתו ,סכוג ןינע וס

 1 )3( סעפנ) לקכ ןכו , סמיתסו סתיט ,עשה (י) .(ןעכעקרפ טכיכ רעב
 סניעטת | ל

1 bגpop"oז"ענכ  Engraissantטטעפ רנומ שיינפ |6) ,  (wenn 



 ולש ורתי תרטפה םונרת
NINE2 בשי יכנא רקי חי ירא ביִתָי  np ATS 

 הע ְע ואר זרואבצ הוהי : —

 — SS ילא ER () .ןכ רח יול ירחשאו ס
ae - — —הקל —  

 en << = היתנְכְׁשר םֶרְקְזַמ לי
 "< לע עו ש הופה למ ימשב ארק —

sonךיִתפְשילע ה עגנ הגה רמאיו :אָהְּבְדמ ןמ ליע  

 :רּפְבִּת ָךְהאָמַחְו נע (Sp יפו men נוס
 עמשאו השוקה :sm 0 יהו :

 העשיה mean sem man may מפ
 י'שר

 סיס: יכ «Dim תומ תוכמב nn ותמגודו סניכטס ייפ ספרפס ידכ יתייס Alb תמ
 אמט :('6 סינפל) ןענכ סע לכ סמד) יכ (m .יתימרנ :(ג"י סיטפוס) טיפ
 (ט"י /5 סיכנמ) סיפלכ תנוע ןכו ת:תג < ההפצר (ו) :ןיכותנ לענמד *םיתפש
 לע יכוטליד ורעסש non ספלכ י"דנכ וסינכו וסיעסיכ רעקנו סיפסכ תנוע ומכ
 ס"נקס כעל (BE) ךתירכ וכזע יכ כעס סו סיתפס ממ סע סרק ar לפרשי
 -הבומה לעמ תקל :תננכ ,םיחקלמב :ינּכ לע ירוטניד רעפס ספ 1159 ךקנמל
 תל תפריפט ךנוע רפכל ךרסיל סז .ךנוע רסו 'וגו יפ לע עגיו (1) :סרוענס
 לנו han תפס לע עינסו סיתקנמכ oh יכ סתקקל כי ךפלמסש וכ לודגו לפרסי
 סימונעו * סיכסלמ ט ('3 (Ahr וסנממ דלמ כר יכ mac וסזו מוחנתכ קזוס
 לנממ סיעופכו ספככ ודיכו סגכית ןסכויו = . סיליככס DD (ספ) 1937 ED (ססמ)
 ס"כקס יפמ רוכינס לנק .חבומה לעמ | : ןוטנכו ספכ ףולכס 937 0057 ןוסנ

 וקסכמ
60H GC HC CHIP CH ECO FFC HH H HH LH HOF DE — 

 הואב

 ,5מס רטכ ףוג לכ יכ ,ףפפ mb , ךלמה .י'םכיפ ןכו ,("י (op פרשי In סמלכ
 , סיתפס מט סע ךות3 ןכוס ינלט ןכמ לכ ,350 תפולק יפכ ריכוסנמ סיפממ יתפסו

 ךכיפ) , לוככס סז לכ יור ייפ ךיפו ,  סלכנ רכוד ספ לכו ('מסעמנ) ססינפ רמפנס וכ

 סיסרפפס תעד) , הפצר (ו) . (ק'דכ) miss תוס סלכמסמ תומפס רי 8
 סיגנפס לע תוגוע ופליו רקכ וכלי סדקס תוככקכ יכ , ןכ6 7"6)ו , תרעוכ תלתנ
 סז ,'וכו עמשאו (ה) .(ע'י B' סיכנמ) סיפלכ תנוע כ"ג סומו , תומתס
 וכ תנמןכ לע , סיפרטל רפול ,וגל .(ק'דכ) ותפוככ ת'תת סיס סז יכ וכפל קוספס
 יתייס 6 , תילס תויס) יואכ ינפ יתפק וכסעע ירח , ינחלש יננה . (כוע ןכ)

Tom Uב  iןכ  
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 עב שנק m שודק שורק | wi רַמָא
 לע שחק החמש Tan אָלְמ .תוֶאְבְצ הוה
 ּהיִתְרּובְג רבֹוע אערַא םיפסה MEN ועו ( ד) 733

 - * Sm man —X לוקמ

Byרמאְו 4  u brויז אערַא 5  map) 
MENוע 0( םיתפשדאממ שיא יּכ  mmיפס  

 תוללט רקמ אלכה Dymo אָמְמדיסע ָךותְבו יִכְנָא
 יִלָמְתַא אָשְרְקַמ תריִב א

INDIANזריִרָמַאַו ₪  
 ןיִבֹוחְּב um אָמע וגְבּו NEN אָּחְכֹואְל בָיִח רבג ירא תיִבָח יִרָא יל ינ

 אנא

 נסוו דתלכ סנוכ ותתפ כ"ק נפ ספירס בייקתיו Span דתקס סירקי לע .סזמ סו
 וס סנככמ ססעמ סדנ6 םרדמו *'וכ סינוע דחכ סלוכ ספודק * vᷣyd .דסיס
 סס יפיס mh .םיפסה תומא ועונװ (ה) :ומוגכתכ פ"ג ק"קק סנריפ ןכו
 . ארוקה לוקמ :לכיסס תוזוזמ ןסו בתורלו סבונ) תומפ תורמכ TIME תתפס תוווזמ
 ינפמ סתסנ רקלכ סתסנו וכ Das טערכ סוי סיס וסו סיפרוקס סיכפלמס ליקמ
 סיפק (ED לכיסב רימקס סיוע דמע סויכ וכ (ר"י סירכו) סיזוע ימיכ םעבס

Panספירפכ גיד רמול  woרמפגס  Johnז"מ 33793( טיפ סיתלמו סיקמסס תק ) 
 תרקכ wi n7 סרובסכ וענוב) ךרלס ססעכ (Be ונס סיפרפ סרקפ וסז
 סיסי לו (סע) mn רפי ינכ)  ןולכז סרעפו לוק תכ סלי סנוקכס לע רערעס
 ס רנד רק6כ 895  ספילסכ ותדעכו סעילבנ תרקכ .סנוסכס לע .ררועמס סר5 דוע
 פרל ןפכ ab גלטכ תערופמ ספילוסו ('ד תומפ) ךקיחב ךרי הנ Bנס סנסכ DEN ריכ
 יניכס .יתימדנ יכ (ה) :ןסע him סיס יןשע אלמי תיבהו :ומכמכ סתכפ

np 
220222 2 752222 027727 727777727227 77777 22722727277 2 2— 

3182 

 שש ,שורק (ג) . ()'נס) סילודנס סיכנמס ךרל ןכ ,  סד6 ינג ןובנכ סכות סרנו
 סעסו . סימולסו (כ'כ סימכי) Tab ןרפ ןרפ ועכ , תררועתסו סיכק קזותנ ,סימעפ
 ויתרטמ ןכו , סולק סמס יכ ,ספסס תפמומפ םלקתי ןעמל , ספונגס תלו וג ספרס
 «mim סס תומפו ,תתפס תפוקסו ןתפמ וס , ףס ,םיפסה MER (ה) . ויתולפו
 סע ומכ ,ארוקה . סיפסס וטעכיו : כמקנ ('כ סימע) תוננעו . סיפסס נע רעל
 , (ד עסוס) תעדס י)כמ יפע ופלנ wa יתרכנ ,יתיטרנ (ה) . סילרוקס תרופת ,ךונק

 סעלנ



 ולש | ורתי תרטפה
 ('ו ןםיס היעשיב)

 והיזע ae תֹומיזתַנְשְּב
SRינרַאתָא  

 שנו = םֶר sy בש"
 : לָכיִהַהדתֶא םיִאְלַמ לש
 EN םידמע םביפָרש +
 םִיפנְּכ שש םִיפָנָכ שש 8
 וינפ en | םִיִתְׁשְּב דַחֶאְל
 םיתשבו וילנר הָּפְ םיתשבו
 הָ-לֶא הז SIR ₪ .: ףפועי

 רמאו

(8) 

 י"שר

 .וילושו : ערטלגסכ וקיתסת (ת"כ תומס) יליעמס WE וכ

 םוגרת

 7 עַגנְחֶאְר אָּתַׁשְּב =
 קרע .אָבְלמ

m na) SDR * 
 MOND לע ירש ייד ארק

ana 2משב  
NEIDוױמּו  Apr 

 nam יִלָמְֶא
Te ₪שיק  ( 

KOאָתׁש יהימְרְק  
 ןיִפנ une nd ןיֿפג

ndיִסַכִמ ןיִרְתַּב  max 
 יסכמ יִרְסְּ יח אָלְד

and 87 am 
paraשַמָשמ  : 

 ןיד ןמ pı ןילָבקְמּו 0
 ןירמאו

 - תומ תנשב (א)
 ןוד) םדקמס תיככ ויתולגכמ סודס לכיסכ וילגרו סימסכ ופסכ לע בסוי ויתיפר

 .ול : סיעסב .לעממ םירטוע
 ps סלע .וינפ הסכי םיתשב

 .ןפכוכ יכסל ופוג לכ סקרי קנס תועימלל

 : סנוסכ רתכ לוטי) בפ וסיזע לע יפרש (ב)

 : יסומדק עורב ןיםידק ןיפמס י"ת ןכ ופמסכ
 :סנייכפס, 7 :וילגר הסכי םיתשבו

 ןוע ward) „Abs (ne לגע לגב ףככ ססס יפ) סילגרס יוסיכ (Pb םמומנתכו
 תוטכ ןילטט -הז לא הז ארקו (ג)

 fס

 : ףפועי םיתשבו | : לגעס : טמסמ | ןירתכו

RR Rn hh pn np 

 רואב

 Sp ןיקו , וסיזוע תמ bננתסס סכק3 יכ , ועמסמכ תויס) ןכתי , תומ תנשב (א)
 . (6רוע ןב) וסיעפי  תלוככ תנחת יס תפזו ,סיפלמ סיספ כת ? וסיזוע יפיכ

 יכ ,סכס ילומ סס ,וילושו
 סעירי סכס לע סימיסמס כ"כ

 , םיאלמ
 — תחפ 535 סס ,םיפרש )2(

woכ"כ '5 סיכלפ) ונפמסמו וכימימ וילע  סידמוע  
29371 

 . (ק'לר) .ספוככס ספכמכ תועד וס לכס
 ,(רוע 13( ס6סכ לע סילנפ תויסל סיכלמס נסנמ
 . 0505 fסכס לעמ סיולת סילוטט דע ;ךכ לכ סנחרו סכורפ יסו , תמקוכפ
 .ןכסמס ph מ 'ס דוככו ןכו , סיש)ממ ומכ

 ,ול לעממ םירמוע

 ,האראו

 . סיכסלמס



 סולקנוא .Dun הלשב תרטפה 670

 ma אָביִתְמ אָמְכחְּב אלה() : Bun, Ts בושת
 ——— ——— Say po ואצמי אלה ₪ 3b רַמיִמְ

 היתיבו רביב תות לש רבג שארל םכיתמחר
 יס אוב רו רה לכ םיעבצ ללש wand םיעבצ

Dom,צָרְסיִס . maו יִראָוצְ םָיִתְמְְ עבצ המקר  

 יִנָמְו SAN יב למ ודב 3 ₪ : -ללש
mM DI, NT תאָצב ויֿבהֲאְו im mins 

 י אל) 233

 : er * 4 * ץֶרֲאָה טקשתו a שמשה
 ןוהי NER | יִהֹומֲחַרו : הנש םיִעָבְרַא

 רוהיִזְב ארהואל ןיִריִתע תנשב

mp!לע  SD nnקפַמּכ אָתְלתו ןיעְבְראְו  ma ne 
 :ןינש ןיעברא «Na רַבְעַמְלמ לֶאְרשיד אערא תַכֹורְׁשּו

 אתש
 י'שר

 ואצמי אלה (ל) : נב בוכיע לפ תסמתמ .mb סמ סלע ןימומנת .הירמא
 רח לכו לפכטיכס תופי סיס .רבג שארל םיתמהר :ןנכעפ פוקו .ללש וקלהי
 ודבאי ןכ :םל ןס לכס לס ןימומנת תרמומ סרוכד :והבאי ןכ (אל) :ו) םי סכמ
 539 דיתע) .ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו : וס דנפ רשקכ . 'ה Tan לכ

 כפסמכ םנסו סיעברסו תוקמ םנכס תחפ לע bias סימיס תע3ס רופכ סיתעבש
 ירכדמ 605 סרוכד ירכדְמ סו ןיס .ץראה טקשתו : תויעיכש Den סיעברל

36mלפסס  : 

 תנסכ
->393:96%%%%%9%5%5%%59%59%%%%%99%%%99%6%06%%96666046- 

 רוא ב
 סזס קנת !כ סנסו .(ק'לכ) תוכעג יתע ו סלע ,םיתמהר םחר (ל) .'וכ
 תנתימכ ,ס5ג תע6 פורמ6 ססו 6רסיס ספ יפ3 09137 סעמ Ich סיכנד סס ריקסמ

 תפ ריכוסנ תפזכ שפג תנוכתמו יס סנ סכ ןוקת רפ6 ויכױפב 83 תפקנ עומסל

 ךרד סתופ ס6רק ,כ6רםי יג: תורטנ תל  פרסיס ספ ריכזככ ןכל , ןויזככ סיֿפנוס

 לנס סינועככ ינימ סמככ | סיעונ5 .סירקיס :סידנ3 ,םיעבצ ללש .סחר יֿפננ

 כר וניגע ,םיתמקר | * סינוס םעננמ תורונכ 7213 עממ ספעמ ,המקר .רסיס)
 רק סיתמקרס mas ,ללש יראוצל en„ רכד !ככו כסונו 9093 , סידננכ סעקרס

 .וזוכיו וכק רק תופיס סיקנסו תורכס Mh לע
 תנקכ



 הלש תלשב תרטפה םולקנוא םונרת

anaערכד  Derenדורש לפָנ םש ערכ רֶׁשֲאַב  : 
 קרפקשנ ןולחה Spa ₪ יו טק ןמ ₪ :אָרְסיִס אויב

mon22 .יִנִבַמ אָרְסיִפְד  NND ESרעב  

  Syeigm 17 so max anyששב ץולמ 1337
 ימעפ ּורָחֶא עמ אוגר —
 תרומכה = NEM | ּוָהַד NEM ובְּכעֶתַא
 Sehe קרנינעת ran : ןינָתְצְנ no ןַחְימ
 אהתותסירפ NEIN (טכ)

 איזה ףא =< יל
 אמכוחב

Ar:בישת | שגדב ץןנהו יוברה ר'ויב ש  

 י'שר

 ןופ = . בביתו (תכ) :רח6 דנמ כ .תפלחו : ןקמ ned .הצהמו : יוקימ
 ןכימגרתמר סעוכתכ ספיכנ (ME וסופריפ וניתונכו . סיתפס 3% ומכ רוכיד
 . בנשאה : סתנמ וככמ ןכו טיפ תככ ומכ סיימכ pe רמוס ינקו .  פככי
 . תתפ ת"ית דוקנ ךכ) סיתובפנס תועכתס .הננעת היתורש תומה (טכ) : ןלה
 לוקנ סת תומכת nd תומר ועכ ןמק | ףעמ mm רבה ספ לוקס תומכס
 : הננעת :  סיפנכפ תומכמ (ר"י (cn סתיכ סתלכ סיפ) תומכת ןכו תומכמ
 ן"וכס תוסגד סול סננעת וכורתפו MENGE ן'ונ סוקמכ תסמסמ ן'ו) לס תוסנד
 בישת איה ףא :('ו תכקו). hen תככרמ ומכ ספוק סוקמכ םסתסמ

 סירמל ג
AAAAAARRARAAAARARARAARAAARRAAAARAARAAAAL AA9950  

 רואב

 סעיכפנע לע ,ןכרלכ זס תחל תופרו תוטעמתמ תועונתס ס}5 סנויעדכ ספרמ
 רעב .יפוטנו סנני ןופל ,בביתו (הכ) .ותיהפ דודס ea סע ערכ Ach סנורתפס
 לופס םינכס) Ins תותפס ל!מס ל'כ ,ןונתס סירגוס ססינשו , סכנש ומכ ,בנשאה
 לורכ ומ ןע יסנונלפ סיוסע סיניכס סכנסס יכ ,ססיניכ םרפס םיס נ6 ,תינצ

 ויסכס לג לע ןינעמ סנמס יכ !(רפששנ 5'ננ) נכעו יתפ סו לע סו סינכרופ
 ןיסנמ וסע ננעפס 325 ,סוכ סו תונרעתסו תוככתסס Bias (ז"י ס כויפ) וכנסי
 תרומס תולרפ3 ןכ סיסועס |, תועסמס י)עכ ותיפנסס ועכ , תונרדמ תונרדמ סיקד
 תופכסס ,היתורש תומכח (שב) .(ןטיוומפ) וכלרפ3 םיפרקנפ סתוֿפ ןיעכ ססו
 , איה ףא = .פס'3 ןולסת) SED ן'ו תופנלו ,תוכתסנ תונכ ,הננעת . סיתורטנס

Tripsויתונככת ימעפ ולתפ סז לובעכ נס ,סיתוכק תועכת וכיפס רב סל כיפת  
»’ 



 — הלשב תרטפה %%

 NIT א ar 89 — an an רֵאָׁש

 my | עַרְמְל היִהְקׁשִא kan הָביִרקַח םםיריִרַא
 יקדולע יקדונוי יער תיִא ₪
ANהרנהלשת דתיל  wa) aaתרבירק  
Aaנק ןמש יתומָרְקְל בילַמַ חרומלהל  

 :רימקד הָאמלש רבה ושאר nam אָרְסיִס המלה may לע אצָהְבַמ (כ
am sm2032 | 237.78 : ותקר  

mon 2.0)עַרָּכ  osיוהי אָל הֶׁשֹמְד אֵתְיַרֹוא  
 אָחתֶא לע Sa .ןּז ןוקַת

aיִנקַתְּב 722 קה אָלְו = < הלה יב  
NIT  אלהן nnN רשאב Au 

  nn307אָתְפְַרַאָל אָניִמיִו תַמיִׁשֹוא  ans} 1217ןיִסּונָאְו ןיעישר
Nn2D תרַרְבעֶא ma זרע הישיר תרבּת "אָרְסיִסְל nnd 
On עֵר nor) pa 220 ִִלפנ ערב .אָהְל paca ּהיעָדצְּב: 

 רתאב
jk 

 הנתנ .בלח (הכ) :סינסופ תכרבכ סתופ ריכוה ךכיפל סינה תנסו ספיס *
 ובל ס6 תעדל  pas winסעט ןיכ  omלפסב :ןפנוי סגרס ןכ למ סעטל

Dh סימכ רמלנש סיריזפ ופרקכ סימסכ :סימ 13  ססותין Feb םירידא. 
 ( PINGקפל .הקחמ :עגױו למע סיסכ רסיס | . םילמע תט (וב) :(ו"ט

 יוקיס
-23050000009095000080900005%509%6509500959000466- | 

 רוא ב

 נפסנ ,םירידא .לפסב (הכ) :סינעוי רוכפ וכמו וכול וגגע ,רורא ורא .3
 תנפת ופכ תכנק תעד) ,הנהלשת (וכ) :(ק'דר) סירידפו סינודג pass לחג
 סירחפו :רקמכ סכרס וכי Joh , סעס סע יונכס כו ,דיס לע יוגיכסז ,ספול
 ,םילמע תומלהל | + דתי) סנתפת סגיפיו סלי = : לועיטסו ,סכימו סלי Ip סירפופ
 ,יוקת ןופנ ,הקחמ .(ק'דר) סכ6למ יעצ -,סינמטס סיסנפס וכ jan ינכס סע
 .(י'פר) רת6 דלמ 8לי ,הפלחו .ןסמ ןוס ,הצהמ . ךיתוקס סיפכ )ע ומכ
 סויערנ סמדת לט  ותתיפנ רנד) סנרפ ותנפמ תספס ךותמ ,'וג הילגר ןיב (זכ)
 ןמפתס רמונכ , ערכ ותקרכ דפיס 63 רחלכס סרמלו , סינפ) סתע ne וס ו)פכ
 סעפ רח סעפ דוע ערכו , עעמ נכסו ותסלוס ךותמ כותל dom ויכרב לע דומעכ
 . סטפנ ת65 סרט סנו mb ועעוגתיס ברח יננוקמ סיתמופס ךרדכ , לפנו רוחו

 סֿפרמו



Aדלש  תלשב תרטפה  
 : וירי תֹורהד Ama DD | אָכּנְפִמ nme ירפוט
  an : alומול MD san זוהַמ Te וכ ב
 -אל כ ָהיבְׁשי רוְרֶא ורֶא החי יד אנ קוב רפא

mim תרזעל הוה תרזעל 5 ואב. aan תי oe ומול 
 or ותֶא א
 םביִשָנִמ an — חו -

NPרבח | תרַשא ללעי 82213 . wen 
Mm mann 3ב םיִשָנְמ  Ian bakaםימ ₪  

 Den תֶתֶא לע אַהְבִמ אָיִשְנ
anָרֲחַּכ הֶאְמְלַש  

MD לֶאָש אימ (m) rim ןיִׁשָרְרַמ יֵּתְבַּב Ne —X 
 ארפיס

 י? ש ר

 ססיסוס Dip ופנקס) · סוס יבקע ומלה )22( :ןענכ ma mo תי סילנרכ
DaBסילגרס תמ ןיננומס ומכ תטמסנ ןרופלסו טיטס זמ תיתרמ ככוכס סוס  

 תורהד תורהרמ |: סילנרס mim ופלתסנס TIP ןיעמסנ | סיפלעסו . ןיסתורכ
 תדקרס ןופנ לוס רסוד סוס ןופל סמסלמכ ססיסוס תפ סידיקכמ ויסס -ויריבא
 5רכג ס) יכמפו סוס נכוכ סל יכע6 -זורמ ורוא (גכ) :('ג סוקכ) סוסס

 כפפ .'ה ךאלמ רמא :3 לו סעמנמכ סוקמל ףועס סיסו סוס ניפמ
 תוקמ 'דכ ומס | תומס 'דכ | סיכסויס .היבשוי :ס'נקס לס = ותוקיטכ קרב
 eye ת6 רזוע סיסט ימפ לוכיככ .'ה תרזעל :וורפלנ קרכ סיתמש  ירופס
 .לספ3 סנס סכ nis סרט .להאב םישנמ (דכ) :סניכסס mb רוועכי

 John Po ןסנ wis סנו לסר .סלסקס קחכי סיכיו סכ rbb סקנכ
 65 סו לדינו ודל ןס סמל .ךרבת להאב םישנמ Yon 9063 כו סל
 לעי ף6 רחל 937 .סכר תיכמרנכ וס ךכ ןדנקמו כ סוס עפרס יכס לפ*

 סתיס
-+5555%%5655%55%%55%555>95599669655999956964% 5 929309 

 רואב

 תכיכל ,תורהדמ *כ'ע סמס)פ תעז3 ו םוס ינקפ תמלסכ . „3903 .Hama סתט
DIEDינכוכ סיסכפס | ,ויריבא :('3 ג סוסג) רסול סוסו וכיכמו ,ותכינס םכ3  

 ץוכ> ספולפו ven 7« דומע)ו wen Sch„ }6 תכ)) סתופ םסיפנוכו סיסוס
min m.)נג סמתנפל סנוכק ריעס ספ ,וורמ :!פכס | ינעכמ- סיבְרכ  

 ספכ



 םוגרת הלשב תרטפה 666
 ןענְּב = יכְלמ SER Val dds ףנעזרב ןענְכ

ar OP 7s op 
ET Ten 

ohrenןוהמע חגא  ::אָרְסוק םע ומחלנ . Sp 
 תטככוכ קפה ראפ om פג ןושיק לחנ מ

 ןָמַּתי :ןוהירּבד  יִשְבְּבִמ /
on DEיכרדת ןושיק  IMSםבע תוְבְרְק  

 am כ: NIOD בקע טה זא סכ sy ישפנ
 Son: man ןושיקד ח"תפב er א'ושב ן"יעה ש"מהל
 ןושיקר Son אוה לֶאְרְשְיִל ןימדקלמ man ןיסנ m ה יה

IRתרַׁשיִׁשוה  weלטל  nz}צָלתְׁשִא ןְֵּב ₪2: ףוקְתַּב  
 ירפוט = = :

 ישר

 ודנמ ימ לע ןעמו ןכט ווכ Pens ןתנו סגכת .ודנמ ימ לע ךנעֶתַב (טי)

 on .וחקל אל ףסכ עצב :ודנמ מ: לע דע עינמו ךכעתכ ס:סמס ר
 ס"נקס קו :ומחלנ םימש ןמ )2( :רכ5 ונממ וםקכ כ רסיס תרזע) וכ
 ופוסו סימסכ ככוכס (Eh .םתולסממ :ככס .DIE סיכוכ סניס ויקנכ סכ הנס
 עוקס בכוכסס | ןרקנ סימס ןיבס רױקכ עיקר כס ויכוע וכמפ ןסכמ 7363
 ססולסממ ריעמכ לרקמה ןמו עיקר נס ויכעכ וכרפ תרמ תנדכ רע ןיעכ עיקרב

nb mdםפרג (אב) :ןכפס נע סימס סנונכ עיקר לס ויכועס- ןיטמוס - 
 .םימודק להנ :סכיככ ןמ ho ph תפרוגס וז ספכנמכ סלועס .ןמ סטֿפט

 - ישפנ יכרדת : סיקספכ תילדכ  סירנמ תופימ סו לע סי) ברע סקעגפ
 םילגרב

DOYLE HLH 7777 777 7 775757255000 0 0 0 GOCE 

 ב וא ב

 3 סגרתמס 399 תעד) ,ףםכ עצב aba ענכ לע Ab ,36רטימ סעקכ תחק) 06
 893. סלפס pi , 30 Yo ותקיו min 8333 וכרנתס סס כותס ךרד סוס למפמס
 ס6טלט ,ספרג (אכ) + וקל 59 ףסכ 253 ah, enpan רקפ ךיפ |: סרמפו סרונל
 סע סיסמ ,םיטודק Im -: (EI) סריכס ןמ רפפס nf תפרנמס וז ספרנמכ סנועס ןמ

 . (ק"דר) וסנעמ) ס עפ. לכ ד"ע ,'ס ינױפמ סקנס) סדקמ סט רננ ונכ סדקמ
 ספכרסכ , ריס 937 ףיסוסל ,  סמלע תל תכרועתסו mar לוס ,זוע ישפנ יכרדה
 יכרדת !יט ירקת 933.6 Pubs ,לעפתסל סטפנ כרת ןכ 'ס תופנפנ  ריכזסל

won 6ךרדכ  „mEיכל  loסמדתו | !זועו  denaתכסד) רככוגס ספג תכירד  
 יקוכ .תכירד סיס ,ומלה וא (בכ) : ץכ6ס רפע ומוקכ ךיו חעכ ולנכ סיכמקכ סוקס

 סתע



 גלש חלשב תרטפה סוגרת

 םיִלּודְג ןבּואְר ae םיִרְדַע .זריגד - 12309
Sn am9 ןותיערי " 

 2222 דעְלַנ < 0 המק ירק ה תֹובְׁשֲחַמ ןילנ יתימרקד

 רוי .חרַמְל m —* ןרריה = רעל תיבָד ו אבל
Nannyשביפו ףוחל שי רֶׁשֲא תיא הש  

 / יטרתקההכזלו MITTEN וז ד תיַבְדּו
 ולב < J J TIER לעת ןניִפְסַּב ןֹוהַפְכִנ ּואיִנְׁשְו

es manלע  Sepושפנ ףרח םכע  maילתפנְו  
 ;IN (©) a ימורמ "לע אָיִמִמִע יורק רש אימי

 יבְלמ ֹומֲחלְנ זא ara םיִכְל — ג -
 ןענכ ופידגר איממע ליבק

O3 panzeh יֵלֲתְפַנ mama אלטקל ןוהישפנ oa m om, 
  : : : = 4אערא יִמְמַע + )₪(  INNאָרְסיִס םע ווהד איכְלַמ ( musותיגַא ןכב אָבְרְק

 שר

 סעתנמס ירדע לוק עומסנ -םירדע תוקירש (זט) mp} סיס תכו) ימ עופפכ
 ,ןכש ןדריה רבעב (ז) : ספונק «pm לוק יעלו סרוכנ תטע לוק יג
 לעו :תורכלו רונעל תויפסכ ונוממ םינכס ןד ןכו י סמק)מס 36 כ ל
 ריקפסו ופ) סוכ .'וגו ףרח םע ןלובז (m) :וככפ תוכרפ רומש) .ויצרפמ
 : כונס לס לע סדפ ימורמ לע ינתפנ ןכו קרכ סע סעמלמכ mind ומלע

 ךנעתב
-33500906990%090950%5%55909509995999%9000990466- 

 רואב

 רעלג(זי) .ספינמס יפויל יקקתו תוננפכ תולמ יוניט תלקכ ןינעס ?פכנ , תוגלפל . ('ס ע"י
 בונעל תוגיפסנ ונומפ םיככס ןד ןכו , סמחנמס 6 3 נו ונכפנ דמע , ןכש ןרריה רבעב
 61 ,סימי ףותכ pw ser כס ןכו . aha רוגל ןיכעמ לוגי ןופלו .(י'סכ) תורו
 סיפרקנו סיס ףיס In ןינע לפכ ,ויצרפמ *סכרעמל כורק סיסע ף5 רפי pendnd טפח
 כיפת ןכ סלכפס לדנת רפכו , סיס תפס Io רז ןרפ3 תונכפ סספ רונענ ןכ סיפופס

probןכויו .תוינפ תתונמ) תלגוסמ  omז סנרתפס כרס תנווכ '(: | „paar (m)336  
 וכמפו =, יולג סכוטלכ ותסנס ,ףרח = * סדפ ימורמ לע mind ופכ ףרס סע ילתפנ ןכו ןנטז
 %יסס תענפ ם'ע aan‚ ץיק ןכו ,סד3 סומ תולגסו תושכס וסס ,ספרמ סש
 / ןינעכ ססוכמ ןיקנ סתויס ץקת ,סננו תפרסנ תכנמס ר6שנו , סימעסמ סי)עס סירשומ
 Son כולמ ,ןנט תחת רתססו תוסכ Yan „has תפרקנ ספפנ תל ורסמו וכנ ןפכ ןכו

 וכ נו , פרסיס סע רטקכ ןעגכ יכנממ סינר wor ספלנ ,םיכלמ ואב (טי) |. סתתלפל
%6 



 םונרת חלשב תרטפה 664

 2 ןיעמפשמ ei רבששיו הרבר"יםע רֶבששיּב
 — ילְנרּב חלש paya קרב 'ןכ מש set .הרובד
"RAN 25; 287 783ןִמְלּתְׁשִמ קֶרָּב  ans 

mer, Mm) ® >תבשי  naךירצד רחַא לכל אָרָשַמ  

 — ,”ae עמשל םםותַפְׁשִּמַה
DWמל ₪ :אָּבְל 9  

 (m Mega jonn pa 2m אָבָרק man ןּותבַה
 ms 797 as ןותא pad אד ןמ אד אָחְרֹׂשְּב עמְׁשַמְל
 עַריִמְל Sion עמשמל אנחנא 7777 ןירְמָאותַא רפי
 רֵׁשָכ ןיִרְכיִא הימע יוהְמְ אברקב er? NAD איִה אד יֵא

 דבעמל

 י"ש ר

 קרכ סע סס סנ ןכ רכפסי ל5 סעס רו .קרב ja רכששיו :ינומס וג
 םפס פל ףוסל) ותותינש לכ3 סת)< :וילגרב חלש קמעב :סוכי רח לכל
 won ונר ןכילכ ל5 וכל יקולקנ 96 .ןבואר תוגלפב : סמקלמס 995 לכו
 ספסלמס יתפסמ ןיכ וג 36° ותימומכפ ליס סמו תימומרע ביל a בג

 עומסל

-9-0%99%999%699%%9940%5%99%%5%%%69%9995995099999564%6?- 

 ווא ב

 םוכימס רפונכ ונכ תו רויכס ןוסמ ,קרב ןכ ידנכ סע רמו)כ ,קותל ונינעו ופוכמתצ
 קרב תקופת סלדנ ךכ לכ ,חלש קסעב Si סגכתמס 3רס תעד ןכ ,ותנעסמו קרב

vonך)סט 'דע ; רסיסנ סח)ס)  Ihופסנ רע6 לכ  nmסיסו ,תכ)) ותקופת  Sm 
 =עיכ סעטמ ,ןבואר תוגלפב .תלופ סעמ סוו ,וכ סי)עופ ןפתסו סקופתסו , לעפכ
 + ןכופר nulo נכס כפל סנווכסו + לעופס ספ וכו (ס'כ 'י תיספרנ) ,ןרפס סגנפנ

 “22,133 תוקוקת תונזתמ תובר יכ וסו ונתרוטל 3 לו mpfm גנפנ יכ רמולכ
 .= ביס תכני ילו6 סגפלפ ,ל ספ כי סל ותעדכ סכסומ סיס ו , 633 ילכנ ןיֿפינס
 שונו עכע כפוי סעורס ת6 רינת ,תיריפ סכינמ קיס ,םיתפשמה ןיב תבשי המל )10(

 תֿפו סרמלו .וכ סלוס סקענס לכ לע ככ סיסמ ילכמ ,ססקירסנ ננעתמו ,וירדע ןיב
 ססתלמ יכ 3b„ לע סיטמ יננמ ונ65 תוער) ותינכ כטיו וכ סיס כר סנקמ יכ | mh„ לע

Ina)יונכ שיפפסמו = ..ויִכיוכ  (רופככ ןייע ,סיכדעס תוכרעמ Dem)ש'מ יסיו)  
 ספיסל) ch ויתפעכ )וק תפלוס סדפנו ,סקירפ bרקנ ן6ס לוק , תוקירש + (ד"י
 (HN קרפיו סושי ומכ , סמית) ול ("כ 'ס סיעסי) ןרפס סלקמ וכ קרסו :ומכ

 'ַס ני



 בלש חלשב תרטפה םוגרת

mein on onesךירחא קלמעב םשרש םִיַרְפֲא רב  
 .an 30 ךיממעב a2 Tas תָסיִמְרְקְּב = ןמ
 Pb תריִּבִרַּב .אָבְרְק
 םיכשמ Ka םיֵקָקָחְמ ודרי לאש אָכְלמ ap יהורתב

mareירשו ₪ }  רפס טבשב כטקו נב  
 0 / mas" קלמע ma תי
 napa ןימשרמ רּכ ּותַחג ריִכָמ תיִברַמ תטממע .רַאָשּב אָבָרָק

NH222 ןלובז  —B—(וט) : דָח 207  — 

 רכששי

 ש ו"

 סיכּובנּב יל רכי /5 םרפכ ןוינע) סו כקמ רכוסמו ברס יפל | ןתוק םניכ
 םיק ןפ ניקס ןימנצ טנסמ סיקי .ךירהא  :קנמעב | דרל סיקס' עסוסי ֿפ
 סיתהנ) לס לימכ ךיממעב רותפנ םיז .תומפופ סילסנכ ופוס סמעיו = טמרניפ
 סילודנ סיכפ :םיקקוחמ ודרי ריכמ ינמ ,:ססילע לוס כס ילננר 8
 : בילי םנכפ כוגרק לנס לכ ,Yo סיסס 1639 כפל ירוממס תל ,ופכבמ

 יעלו סרותכ | ןיקסוע תוקרדכנס .BI רלכסעינס סירס :רכששיב ירשו .(וט)
 - רכששיב ירשו | : טפסמו pn נפרסיב 7 סרובְד סע דיפת סס סיתע) סגיב
 ערקו .ידס תומסכ ד"ויכ ליס ירסו סולכ תסמסמ וגילו קיס סניפט וז דו"

 ול

—29444909940949790399677 906943%%9 05004430 .%% 0 50666-- 

 רו א ב

 סמ יתעדי לו ,דעלנ ןרפ3  סשנמ ית )ע כיכמ an ג'נלכו ק'לר תעל) ,ריבמ

 3 לתל םעפכ ןכו ,סס כיכמ ינ3 ןענכ ןרפ3 ספנמ ית סג נס Far ותיככס
 ירשו (וט)  :סכרעמ ןדריס" רנע3 סקלת ותק ינטס יו (hf) ג'י (Dow ריכמ
 ,סכונל סע ers יכס Jah רפולכ | , ת)דנמ ו"יוס סנרתמס כרס תעד) ,רכששיב
 ,םשרש *ספסו) לויס ,ינמ + "קר תעד סוו .סכונל סע ויס כ סינוספרספ ל)כמ
 סמס ןכ Im תוסע) סס סיפסוי Sohn ‚Shen ons סמת)מנ סיקלננמס )יח ישנ5
 קלסי | ןוסשרס ןותכגסמ  כש6 hl one סעדי סינקמ סי כס ןינמסו ,לדנקע
 ses ןותלנ תלתת סנסו | * כדלתיו ףנע hen dam nad וכרי רסקכו | ,ויסרש

 , טסוסי) וסס ןולנס לכ ph סתי) סעפ וירפס רככו ק!מעכ סיס .סיכלמ תֿיני ירחפ
 , טכסס לכ) וסס ןוחלגס תר6פמ םחי) לוע סויכפס סרוכדו . קנמע תפ עסוסי םונסיו : רפקנמ
 תכונ יטכס , ךירחא :קמעצ סיס ומזוע nakon תלחתמ תופ כמולכ ,םשרש . סעט סח
 סע סט ,ךיממע . ןוכנס פוסו .ק'דכס 'פ ןכ = , ןימינכ תכונ ךיממעב יטכו סילפל

 ופונפקכ



 םוגרת !תלשב תרטפה 66%

 יד תות לע ןק" דנוור תקרצ הוהי .תוקרצ
 יורק am היתיכז .לעו , =

 לָארׂשיד אָעְרַאְּב NINND * של ור IS לֵאָרְשִיְב
Co MINDEN53 ירו יע |  BAאפקות י ינרכמ  

 A יתקכ "כשל a | ירוע ירוע הרובר
 ית יו הש ;N 1 = ו

 na קררובד | יִתָּבש IE הָבַׁשְ ?Paz Ei ריש
RR?אהבת לי למ ירו ואו רו א ₪  

 ver seh * פק mim םע :um רירש
anרב . מ  auב (גי)  =( 

 לַארׂשי תורשממ nm 5 7 ma ילירַרְו
 איממע 2( ףוקמ 12m םירפא ערלט

 ןיהרד אָרּובְגַמ אָל אָה |

ATאָר  PNיי  DIR,N2Eףוקת הימע  a2ןוהיאגס : mתיבדמ  
 םירפא

 י'שר

 ןתי) סכילע סונמ יכס | סוטמו תו לע ומכל ןיש ויפכעמ | סכיִביופ 023
 :('ג .סכי6) ןנת3 סכניו ומכ לתנס יקויס nah ןוסנ * םיצצחמ (ame .סיידוס
 ורע וכיתוכרו .ךפריקכ ירבנתה ועוקפכ תכפ DEE - הרובד ירוע ירוע (בי)
 זא (גי) =: םדוקס תוכ סנמיס קכתסנ סרוכד יתמקס דע סכמלו סננספנק יכפמ
 ודב נפרפי IE .סיוג ולפל רהכ ומכ . סדרי. דרי ENTER רירש דרי
 : תומופס יכוכג תפ 5 סדבי .םירובגב יל דרי 'ה = : ססיפנוט ירידפנ
 קלמעב תודרל ןונ) ן3 עפוסי םרוס תל כי סירפ6 ןמ .םירפא ינמ )7(

 םנסינ
ORD 

 רואב

 סלווכסו = .סמ | ג'כלכ תעד ןכו mh pors„ סיקר ינס Dim Tim ('כ לכ 3ויק)

 ויס duo) Sch תמת ,סתוקססל ספספס יכתפ סירדעס תל תטכ סיקנתמס סיעורס לע
 דכי) | ו)כיט ויזרפכו )פכפיכ SER כת 'ס פקלכ וקכםיו טתי סס ,ביופ ינפמ דחפנ

 סנרתמס תעד)ו ,ספמד5 תפ דונעו סיכעב תכס) בוסל סירעטס !5 תודונמסו סיכססמ
 וילג סלכ ,WU ררי וא (גי) .סיכעפ סת sb ם'מכ  ,סמ)ס) סירעס) ודרי ופ
 סע סירידפצ פרמי ידיכס 'ס Den ונינע ,יל דרי ןכו MT‚ ופונסתנו | ,לעיפ
 , 3603036 י'כס תעדכ סנרתפס non ,יתופ ma יו ,ת"יכ  סוקמנ (Lab ל"מנו
 ינמ 'וכ םירפא ינמ (די) .תכקפתל יל תנע סיסי זו ,'ס 36 תכטמנ סע פנתפ

 ריכמ



 אלש | הלשב תרטפה פונ"ת
annaןירמדילע לע בֵּתַמְל  omרד לע  

 Ss a א) = ו וחיש % ה

ma12 | ןוהל אָריִבֲעְתַאְד  enונתי םםש  
 תוקדצ : Syn  אערַאב

man ריב ןֹוהיִדיִבְד המ ןיִבְסנְ ןֹוהָל ןיִסנָא NT NDR 
u Sehe EEE, תיִּב ןיִבּוג לע ןיסְכומ Ani. and 
nyneigb re הֶאְוה אל אמ יִלָמִמְל ילאְרְׂשִיַד אָהְנְּב ןקפנ 

 ןְמַפ אָקיעְמּו | :הָאנס- בדק ןמ ןוהילגר Mo זרפרט לק
 ןורוי

 י'שר

 תוכוטסכ | תוכל תונותכ לע סקעמ  וככריט סירטסו סיכמוסס + תורוחצ תונותא

 סיפרי ויס5 סינייד ןוכ) ןידמ "So ןינשויס ןתופו בױפ תגלדו ספרי ינָכמ

 ןיכלוקט ןתופו גיד לע בתימנ ןירכססמ ווסד י"ם ןכו ליסקרפכ עפסמ קוסע)

 סכת5 סיננתפס לוקמ ch תוס סעוטתס ת5 man וסיס ךרד לע ילנר

 תי ס5 סימס ירנעכ נוכל תוכרעמב סידודג ןיכסויס ןיסכומו סיטכל סינרופ

 תוקדל תוקדנס ןכ סמו 'ס תוקדכ ah ךרד לע יכ)וסו תונותפכ יככוכ סתע

 —* ידיסיכ = סירזופמ mb ןוזרפ ןוכסנ לפרסי mb טיקססס !רפיכ ונוזרפ

 sh ףסליל ססמ יתרכט סתונסומ ירע) וכומ  סירעש) ודרכי ו ספ תפיסמב

 man ברק יכדוסו סעמלמ יככופ סתנמ רתפ .םיצצהמ (אי) :רפנמס ירע
ph Tinסברפנ  Fin hinסיכלכמ ןיכ סיננממ לוקמ "ד .סידודנ | ןוט) ונוכ  

 pin Dub לוקמ סיפרי ספייס om בוס סינפסמ ןיכ סיכוכ סתייססכ
Dip Innעמסנ ססינע רכועסט (1ו"םנכ  Dipנס סירי סתייסו  wu” 

 ו"
IIDC 7777777777777 27757 777 227772220000 

 רואב

 מיטפופס ןכו ,קירכמכ רנד לכו ףככ תכספצ סיפונמ תונות6 לע סיככורס סירקלס וֿפ

 סט וס ג"כנכו ק'דכ תעדלו , ספסוג ס"מכו ןיד ופכ , ןידמ = . וחיט . ךרל לע סיכלוכלו
 ןידמ תוטס) ,סכנס\ ןידמ (WE 'גכ 'ג סרוסמנו (ס (w עחוסי רפסנ רכזנס סוקמ
 נותכס סוכיפ סתעדלו .ןיד ןוטל דקו ,חרול (me למ ,תכק ןוסל לח רפסנ ,כינד
 ס'מ , לוקמ (אי) .ול וריסו 'ס תונסת ורפס ,והיש .ןידפ ךרד לע ןיבסויס ןפכ
 לוקנ 'ס תקל Dunn סיונתמ לוק סכעמטכ ,ךרד ילע סיכלוסס סת6 רמונכ סניסס
 sin וישדה רפסמ ןמ ,םיצצהט .סת6 סג וריטתו 69353( סורי סרמז לוקו סדוס

 נוי
(oplonp vb) caillon ‚1'955 cro (1 . 
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 ame ןוהרַהְבַא 2 PISITON ןנמ םירעש םתל
my , :לאְרשיב ףלא םיִעְבְאְּב המ ןונודְרּו אָיִמְמע  : MR Fras 

 אָל No  רָּבְעַמְ ללַארׂשִי יקקוחל 3
 ּורָּבִנְתֶאְר דע ןוהל ּוליִכי $ : הוהי ana םַעּב םיכדנתמה

aboןוהילע | . SD Sa 0ג תוגתַא  
 ןרשמ | ישיר ןפא | לע

TEEןיפלַא  DE OSןיפלא ןיִתְׁשְּב-  asןיעְבְׁשִּב ןיחמור  
igןיסירת יֵדֲחַא  Nanaהֶאַמ עֵׁשְתִמ רב 072 יצצחמ ןיפלא  
pamהימע וסב ארבה  mann321 .תופלא ןיִלֲא לב  or 

xD unליבי  DEEP272 .סרק  Sueתורשע  PERאָרְבַנ  
 יִרפסל אָחְּבַשְל אחילש ISIN  הָאּובְנַב הָרֹובְר EN ₪ : הימעְ
 II אָחיִרְואְּב שרֶרָמְלַמ וקספ אָל m אנ תקע min 797 לַאר /
 יֵמָנְחְּפ אַמע חי ןיִפְלַאמּ יל uns אּתְׁשִנִכ יִּתָבּב Pan ןוהל יא

Para NOSלע ןיִביִבְר ןוהיקסע ןילמבמ -ווָהַה () -: יי םֶדק ןירומו  
nsלָכַּב ןיכלַהמּ ןירויצ ינימ לֶכַּב ןקישחד  Dimלֵאָרׂשִיְד תועְרַא  

 ןירבחתמו
 י'שר

 ןגמ נפנסיכ | סלרי ס6 סע כדנתסכ סתפ 169 סיכעק3 סמהלמ) יקקזוס 6
 סליכו ססילע Baia ינכפ תוסיינ יםפר ,dh סיטברסכ סתנסנ TSG תפורו
 מי וכ ומכ .םורעש :ספרנ ןוסיק Inn סינכוכס תעסנעב סוקמה  סממס
 (sun) Sense pin סרוכד ייל .יבל (ט) :תורייע ךירעפ דסק ךנרקב
 יבבה (י) :וילפ = וכוסו 'ס ת5 וכרכ רמק) סעכ ו3דנתסס ל5רפי יעכמ תק

 תונותל
-+%9%%>550%9%5%46%%%%4>%%65%%%00 5%%555%%559%65 590 644+- 

 רואב
 לע ab ‚wen Bar לקפמ לע ,לקספ 'רנע לעפ kn י'כ = תעד) ,םחל . ססירעמב
 ron» לקסמלפ ספ וס ק'דכ תעד)ו יכיכ תסת לוגס וני סימעפ  ,לונסב וסס יפ
 | יפ נע ףלו , ססיניופנ סחנמל מולו | ןנמ = תופכס) סילוכי סיס 6% ,הארי םא ןגמ
 | ססיכיופ ינפ) סיסכ ויס ןכ יס לע ףל ןוכסת ךס וסו ih סיעכרל סינכ כפי ןיספ
 יכ) ,סממנמל תל ודנתסש ויגיסנמו לכי ילודנ ,לארשי יקקוחל '(ט) . (ק'לב)
 סכיכיופ 2595 ,'ה וכרב . ססנ טפמפו pin סיעפק לע סיקקיפע סיפכקנו ססינ6 ינוכו
 | סירס כת סנווכסו (ת'י וכ (dp רתל רמלו ומכ ,תטנל ,תורוחצ (י) ' . סכינפל

b 



 לש - חלשב | תרטפה

 bs mim BO יניס הז
N :2 רגְמׁ ימיב 0  

 Aims 977 לַעָי m תָנֲע
ms * תוביתנ m 

 םוגרת

 תורקי  יִהֹולֲע . יֵלְנְחַאָד
 : Os אָהְלֲא יד
 רגש ימֹויּב ּובָח רכס
 op ra :רנע רֵּב
 MIT .ןָהְרֹוא ידע .וקספ
 ןיִנָקַהְד Pos בלה

Im» Kraut : : רולקְלקע | — לא יוהמל: Jan 
seraיורק אָבְורַה ₪ :ןָבְגנמ יתמלש דע לה  

er, um SERהרובד  aeלארשיב —8 : 
 ארשיד

own ars ma) ? RER Edוא  
 םחל ח"תפב ne השוגד דמלה —J דע ן היריד

 IMS א אל אדיבעתא בֶרְקמַר ג ןרהיאקעטל לָאְרְשי *
 ןוהב —

 סיליפלו לוקו ולוכ ןסע וכ Ohm סמ םרופמ רככ ייניס הז zum סינה
ehונע דרי רסס ינפמ וכ עריש סמ יניס סז רלק םרקמ סז יכסו 'ס ינפמ  

 pb סעפס לפי abe min .לעי ימיב תנע ןב רגמש ימיב ₪) :'ס
 סיציולס mon סכרדל תל לפרסי סיפכי ויס .תוחרא ולדה :סיפיכ !רסי
 ססל ןיפס יורפס ירע :ןוורפ ולדח (ז) :גתסכ ןותלקע ךכד סיכלוס ויסו
 רע  :רפכמס יכע ל6 ופסקנו סיכיופס ינפמ .ססכ סיכוי תויסמ dan סעוס
 .םישדח םיהלא רחבי (ח) :יפע רכרמ סתם ןכו יתפקכ ומכ .יתמקש

i 

RRR RRR 

 רואב
 סכס פוס יכ bh) 'ד לוע) ןייע) .סמלס ותעוסמ סתיס כ ,36רעי תפ עיקוס וס
 ,תוביתנ יכלוהו | . קרופ רוע סיפרי ויס תוחכפ ונדק ןילמ .  mom סיתסלפס ת דל
 pch סתיסע dor ףפו .נחסכ תונקנקע תופכ6 וסקכ ,ךרדכ ת85כ סיחרכופ: ויסק
 ולדח (ז) .סלוכ nn יתוריעסו יתעקע לע ל5כטי תעוטת) 237 תוסענ סנדנתס Bd כי
 ןכו (|נעבפ עדפעג) ,סירסב תופקומ hp תולפו תועקנכ ככ ספ וס ,ןוורפ
 ns„ ךפססו ,סתיתפ ןינעמ לוס, AR ob ז'כ , rset ענטֿפפָק) . יזרפס ירע
 ססיכפויפ יפל ,תולקו סיכע דוע תויסמ ולדסט ןוורפ win לכ לע „693 Yan סעמו
 + דב יוכפס יכע לע ןווכפ סיטרפפס | תעדלו , תול'פסו תוכעמסל וסנו סוכוע ססילכועו
 סמחלמ סתיס ןכל ,ןטנכ ph יסנֿפפ ,םישדה םיהלא .הסונס ,רחבי (ה)

 ססירעקצ 2. במ



65gםונרת חלשב תרטפה  

 אָכְרְבְו אָדֹמ Saar הוהיל TR זרֶריׁשֲא יכנא

 לארד NTON יי םרק ּךְתאַצַב (mim :לארשי יִהלֲא
 אַּתְבַהיִר at יי (ד)

Nylonהלע ןיִרְבֲע כ לַארׂשל הרדשמ דע  

PS DINלש .םימש"יסנ השער  so bey 
 ךֵּבַנְהַמ ּהָל Pam דו 2

 Mas ילעפ לע ןגא 9 BB םיבעקמג ופמנ
 mans יב יי הוה ינפמ bu םיִרָה ₪

 ריעָשמ no :ּהָנתַמְ ה
 O2 ףַא היעְו אערא םֹודֲא ימוחַה לע ְךֶרָי הּועַפוהְּב אֲהיִלָנְחַא ןוהְּב
 א רוט 11377 ארוט יי םדק מ ועו אירוט )ה( | NDS ּודיִגְנ אָיַנָנַע = ,ףא 12

 רמא 17 ןירל ןיד mas ןיִד סע ןיד ןיִשְנְרְהִמ אלמרכְד N ןומרחד
 ad יִרָשָת ילע רַמָא ןידל ןיִרְו אַ ילו היתניִבְׁש en ילע

Nunירשא . AIאירוט 533 ריעזו שלח אוהד יִניִסְד אָרט לע הי  
 Zap, Ip SHAST אָנְנְהַּכ mn —* — ףיִגְרְהַמ יניס ןיד

 ולגתאד
 י'שר

 ססינע תקל סכות ןתמל וסכס למרכו רונק רכש ס"נקס קפק ל סדנס סרדמ
 סינפכ סכ) ערופ ינלע ףוס ס"3קס סס) Inh סינפס תסככ ורוקו סרותס ₪0

Ahrרמסנ יכנס יכנס רמי .רוכתכ ךיסנק 'ס יכנפ יניסּכ . moיס יכנס  

 : וסמפ ימיכ = סיסנלכ וס 'ס סיסנלס וס 'ס לופכ רמי; נמרכנ ךיספ
 ומכל ריעקסמ nm רעלנש סעכ סרות ןתמ סו .ריעשמ ךתאצב 'ה (ד)
 עורפכ סרוקס יס ספק סרוכד doph ךכ | ןלכל סנייפ סמו + (נ") סירנד)
 פרסי וכסעכ ךכנו סנתיג סרובגכו קכומכ WE 03 קנדי) יס סכוטו סכממ
 ש ₪ ככ ועפו) 03 קוסעל ונדנתסעכו סנמיס סקסיכפ לע סינענכס 73

mlופוגרתמ  SEסייסת לט וליזס .ופטנ :ןתנו : (m)ולזנ םירה - om» 

eCוו א.  OW eco, 

 רואב

 3יתתכ) סיֿפיננ 33777 ןכ , ריעשמ | ךתאצב nn . (NM) | יפוי) לככס
 לולו mb wen nn 3 mon‚ 'כ mh„ ס:מ D’, כס למעממ סתריס

 ץמיתמ סו)6 ,קוקכסו ,'וכ סטער Tab ןופיטיכ ךדענכ ,'וכ ךס6:3 סיס)פ ות)ספנ
 35 לע man סעופס תנתתס יס יכ ,סעעס וכפקו ‚37 ןכו 'וכ ני
 סנס ף6 ,רגכש ימיב (ו) . (EN) סינװכ סימכ וגופנ , ולזנ (ה) = . סינומדקס סימעס

 וס
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 12778 (Ta תַא .ּותירְכה
 ךןַּב קָרְבּו חדֶרובְּר רשתו ₪ ה

 תצהה .םויּב —
87 
—— ——— — 
 םםיכלמ ועמש 0 :הוה
 הוהיל Sr Dom  ּוניִזַאה

 יכנא

 םונרה

 תַחָּבׁשְו (=) :ןעֶנְכְר אֵּבְלמ
 םעֹוניִבַא רָּכ קָרָבּו הָרובְד

NND oyתצנקרופו  
 יכָאְרְשַיְל  תָריִבעֶתַאָד
 :רֶמיִמְל תּוהַה אָמיְּב
 לֵאָרְׂשִי תיִב 1728.92 ₪

NOTEֹותֲא  ie 
 ןוהיורקמ ןּונודָרמּו אממ

‚aבעמ ובה  
MEIN. Nieןוניא  

 לע ןֵכְּב לָאְרְשיִר אערא םוחת .Dan ןּוגכְרֶתְו ןֹוהיִב בד לעב ל
Jan nuymeלכו אָרְסיִס  mnלעו  Daןוהל דיבעתאר אָנְקְרופו  

armsיִּתְבּב  SEDיג .שירּב  
 6 = ודו (IN וכיִרְּב סב

 non ּובֲת 122 לַארׂשיל
 ָתורֹוא יִמגרְּפ אָמע זרי אָפְלֲאְלּ
 —* אינומלש INES אבְרְק גל אר ךסיס םע ותאר איכלמ ועמש ₪

 ןוכַתרּובְגְב So ןוכתליחב אָל ןעֶנְבְר אָּכְלַמ ןיִבָי םע ןותרבגתא
 אָנָא ַײ Op, Mala הָרֹובְר תר לֵאָרְׁשִי תיִבְד לע ןוּתְקלַמ

 אחבשמ
 ו " שש -ה

 נפכפי לע תפס | לכסכ "* סע

 Sans כול סעס ברנקסו 'ס ת סכוע לע
 יתטמס .לופכ .יכנא יכנא (ג) :ססעס

 םרדע

 בדנתהב לארשיב

 סעוקתכ לע

 תוערפ עורפב

 ססיכױק ססכ .ו?רפס
 'ס <! ' וכרכ  ספעש-

 (ב) ה

-392099%%%9%%5%%%09%0999%%95%5%%%%%9%%%%5%%%%0%90666--- 

 רוא ב

 .('8 33 רנדפכ) ןרסקו סיכמ  רכדת| : ופכ , קרבו הרובר רשת 7
 עורפ יכ ןופלפ] , Dein סתכסס men וס ,  תוערפ עורפב )2%

Kimםיתכסומ ל6כקי תוס סע יכ ספ | ןטרסו [(ת'כ 3% .תועס)  
 ססלותס תילכת3 סו יכפפ | ויסו ,ןיכיו ככיס ןח)מ | , סלונגסמ  סי)מובמע'

 תרובגו סתסלוס סתילכ סע
 סוקמב בדנססנ ןכו עורפכ 'נו

 יכ ,'ס וכרנ סעס תונדנתס רונענו
 ,יכנצ (נ)

 לופכס

 . )3339( לופמ | לפכ

Ss במ 

 ,נפכעיכ תועכפס רונעב ורועסו

 , סת)ס) וכלנתס Ab סכרקכ םדס m תולו , קדס בל סס) Ana גג

 ,סתלסנ has סע :ונד:תססכ "קס ךכנ) יוֿפכ ןכ)
 פרסי

 , רוכעצ

 סיס סו יב טיח

Tom UV 



 םונרת

 תַצְעְנּו ּהיִעְדְצְּב אָחְּכְס
Sm Nyasaךומד  

 אָהְו 09( : תיִמּו יִהלֵתְׁשִאו
A) PRעְרָסיִס תי  

 ּהיָתומְרְקְל Sy תקפו

 נוחי ּהיִל ַרְָאְ
 ya AN] N תי
 אָרְסיִס man לע
 אָציִעְנ אְָּבְסותַיִמּו ףיִרָמ
 יי am טכ :ּהיִעְרְצְּ
 «pa תי אּוהַה אָמֹוְּב
 יֵנְּב םֶרָק  ןענכר אָכְלִמ
 דִי תַלְזַאְו לכ :לָארְשִ
 napm אָלְזָא "One ֵנְּב
 ןעְנְכְר אָכְלַמ (ya לע
 ןיבו הז ואינש יד הע

 אכלמ

 .ץראב הנצתו -ותקרב : 6עכלכ תלעגו

 חלשב תרטפה 636
 חנצתו Wa רַתְַהיזרֶא

PS?ףעיו םםדרגיידאוהו  
 ףדר קֶרָב mm ea : תמו
 —* טעו אצתו ארסיסזתא

smתֶא הראו ךל ול - 
 שקכמ TESTER ׁשיִאָה

Sanזהיִלַא  pp nam 
 np um זרמ לפנ
 אוהה םֹויַּב םיִהלֲא עַנְכיַו סכ)
— —— ?2 
 Tom )כ : לארי נְּב
 לע השקו ףולה לָאְרָשייִנְּ

me paדע.  os 
 ותירכה |

 י'שר

 tm כ .טאלב :(1ו"עב
 N : זרפכו ותקרכ סכתתו (5"עלכ ס"יפמיט ס"ליג יעד כ

 עורפכ
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 mb . סתסע Ach mh סתסעו דתיס nA סתקנ
 m , טכמס תמסמ ףעיו 879 וסו סעע

 (ברמטס .   MMץראב ,

 ותקרנ ךכ לכ דתיס ph סעקת יסו
 עסוסי ג ןייע סגנו לעפ רוסכו

 רסתו
  jb) martel(רעוומאה «

 Nella Tempia ( jbןער Golo) .םינעי!פטימ

 רגופ טעטטמערע

 רואב

 , וילנככ וסונו סמקלממ עניו
 ככ Im pa % 3רס תעדל
 , טבייטטב רפװ רע) נותכס סונרת

 ,ךרפס נע 3063 נכוס וס סיס ספכנס יל
 . ןכֿפס ךות  סכדתו וכפמ ספליס דע

 , ו"על: ל" יטסמ )1

 ס"יפמיע ס"לינ )2

, marteau 

 ,ו"עג



 חבש חלשב תרטפה םונרת

 TS ON (ם) $ הכימשב : rs Le ּהיָהיִסְבְו

EN (0)21; 4 שה יִניִקְׁשַא ּהָל  
 < םימ עמ אָנ יגיקשה TER NO ריעז ןעֶכ

 NIS הָתפתַ יתמצ רחתפו (mei אָנֲא

 תי  REM 3777 Nam STּוהָקַכְּתַו :
 np a mög רמאו ₪ u . ל .ה wet ו 2 , *

No yanaירו  m onenאבי שיִאדזסַא  

 שיא Maren רָמָאְו ךלאשו Tan INT שנא סא
“onאָרְבַג אָּב תיאה  

am8 (אכ) : אל — VS)לַעי הקו (אכ) א |  

 ה DS רֶבֲחתַׁשֲא n2D m רָבָח DAN לעי

 הלב תקנית בשה יהי האש יפ
a mbתי תשיק  Samכהה ט טאלב ולא  

 תא ו"יו ריתי "א רקה אתכס

 י'שר
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on mבירי  : 
 ma אְיֵאְי תובלמ 0
 ןילוטק ןיממע | םיַרְצַמ
 הָלַע ןותַי = אצנופצִמ

 אָהְבָרְבַר ףַא 09 11202
 NP יֵלְנֲעַּכ הנגב
 ּואיִנפְהֲא HIN AN ירא
 ליבי x אָרְַחַּכ וקרע

om *םוי יִרֲא  fiman 
 ןרּועס ןרע ןוהילע sn אָתֶא
 שוקינ לק :a ןוהַהָשיִּב

anירא לח יח  

 אב תרטפה 648

— Diaskena 
 הָיְהַה  mnבשוי ןיאמ :
Em men הָלְנִע ₪ 

 "םָּג א :אָב אָּב ןופצמ ץֶרק
  TERּהָּבְרַקִב  Yaayaקבר

Pam SD) man הָמָהְיסְנ יִּכ 
ga םֶריִא ah יִּכ ודמע אל 
  mayםבתהקפ | תש :
aan Uns הלוק >) 

  mוכלי  Mamaואָב

pam neoןילישכב ןילעה — ןובילע  
 ץקימל

 : י'שר

 - ןילוטק ןיממע - ץרק :ײֿפי 6תוכנמ היפ יפי הלגע (כ) :05 ') .התצנו

 ומכ סירס .הירכש (אב) :לככמ .ןופצמ : יפלכוק במוממ ןכו ךותס 'ל ןרק
 : סו ED ףרוע נפ .ונפה -(4'עגכ bע'פוק .קברמ :סכיכסס רעב
 לעג .MU סירפמ .לע :רמלל סב .." םסנסי בק = an שהנב "הלוק" )29(

nm)עטיק ךנת ךנוקנ לע םתנ) ס"נקס רמסכס ןפכמ  phףוסכ ווק ךנסו ויננכ  
 ליחב יכ

 וכלי

 : ילינגס י"ב לש ונכ רזעי;פ 'רד פודע םיקפו םיסנסכ סיילכ ךכ סנועכ
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 הפי (ב)
 ,ץרק ךותס ןוט) סכקמ ספ

 . סמולכו , ססיע וצ"םשול) ילכו

 רואב

 , וכ תוסס ינכ סמלע) ןקת) סנמ יכלוס
 -יפויס וכל ד"מלסו ן'יעס ס)פככנו ,פת6 Dip , היפ

 רק ומ תמש - TOR יב, יםפילכו סלגעכ ספי תוכנמ סתיסש סיכנמ ל"ב
 DI )82( .סתופ תרוכו ךפפמס רלגלכונכ סי)ע וכי ןופל תלפמ סגס , 790 ספיס

 סיננעכ עס רםלו ,סרוע) סיבלמ סרכס כח | , םירתפ סימע ליס סנ , הירבש
 וס ,קברמ : (sh ףכוע ספע won סעס סג , סנסדו סכוט Sn |, סימוטפ

 ,IP הלוק )22( . (homo) קברמ ךותמ  סינגעס סט ופעפי סוקמ , תפרס
 תקע

pin) Coupleפ lגנוזמוומוכעפ ךיי!גג סע שפטיירעב ןעטישנגרפט 

 - ןפררעוז טעטסעוועג Dumm) רעבועק מיר ָמּוו
 , ו"על: ס"נפוק )1

 ‚29 ןטר רעיה רנו



 רכש אב תרטפה

 -לֶאְו ונמעילא הבשנו ו הָמוק
Sn Nam ונתרלומ | ץרָא 

 הערפ סש וארק ₪: הניה
var — sn 

 TORTEN ינאדיח = :דעומה
 רוָבְתָּכ יב ומש תואְבִצ הָוהי

  onתורו יב לָמְְכְכ :
 )₪  aבשוי ל ישע הָלֹג

 תב

 תוכלמ 1
 י'שר

 יסד סגסד קנכמ .הנויה ברח

(N)ןויככס סממנעב :םש וארק  
Den ונופש לוק סיבנמ Doc 

 םונרת

 אָעְרַאְלּו אָנָמעְל בותעו
 אָּבְרִח ,0m ןִמ —
 רַמָחַכ NT הָאְנתְר
 ןָמַתְל וניִמז ₪ : איורמ

a)םירצמד אָּכְלַמ  
PN PDT 

 Dam In יֵרֲעַמ
NNיי אָכלמ רמא  

 אָמָּכ IN ּהיַמְׁש  תואָבְצ
 רובָקְר bins ביצי
 אָמיְּב "אלמרכב גו אּיַרומְּב
 ינמ ₪ : ּיִריְבְח יתיי 12

NM}יניקזרַא  

 :סמנסל ספמ ונפכיפ סוקממ ונמע 56 סנופ
 : סנופ 3 "כ ןיי ןופ) סנויס

 :ןואש םירצמ ךלמ הערפ
 לו ססגסנו ת65) עונק סעס)מ סוי דעייס men„ ריבעה

 פוס תע5 לכד רשלכ יכ - םירהב רוכתב יכ (חי)

  Annaםיוכמ .

  de en:ספרמ

 ויתועייקכ לנסתסל :

 :דעומס ןמז סוי רנעו י

  DEסירנע לע סוס רכדס בי תעלכ ןכ סיס לע למרכס רסו סירסכ עונק :
  (m)וכ ןקתמ ךרד) לוי סדפ :הלוג ילכ  penתותס) םרס לע סדקמו 203

 סתנגו
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 .רואב
 ונמע 36 סכוקנו סעוקנ . ועלו סוכ סז ולכמתס סיר ,

 תונרפמ סיכנמ3 סיכנס לע סגווכס  , Ae,נעכ סיססכ יכ
  3193ורמת לננדכובנ כיס 3םכו ,תוכתל תוככפנמ | רתוי סירלמנ רכש םי" סינקס

 שיש  voß 56סעוק  „oneיתנכפסו ןכו , סדנככ דופעימ יפ ןיפ יכ ,תסנוֿפס ,הנויה
  6יפיטנ לוע ונוי 65 ןכו , ךיסנופ , ךינומ  ohםש וארק (זי) .(5'נס) יפע !

 סילסכ נג תכרעמב י'םר תעד) .  pamסתויס סדוענ 39 , סירֹומנ סע 'יפ
 תיפס , ןואש .ותלולגמ סוס ךלמס לכי ךכ ,וסופכתו וכ ונתס 953 ןתמד6 !ע

 ,סירנמ ךנמ סערפ  Pinsןתט , דעושה . םערו ןופס ךכ נכ ספעס , ןופס ךלמ
 ו , בכל ךכוגו דתפמ ותופ רינעס ,ומע סתכס)ו תפ5 , לכ: נמל  brר

  (Mm)לעוע לערכו , סירסנ רס וס רונתמ , תפל פוסק ופכ ,םירהב רובתכ
ma, ; EN (טי) ילכ „on לע a פוניט .,וס ןוכנו תמ6 ןכ | ,םי) ךופס 

 יכנס

 ק'לכ תעדלו ,י'פריפ ןכ
 יכ |, סירלמ3 כונ) וב



 םונרת

 לילמד הָאּובְנ םָנְתַּפ @(
 HEN Ey י .

 רצארדכובנ יֵהיִמָ איבנ
 יֵחְמַמְל ללבבד אָּבְלַמ
 DET אֲעְרַא תי
 TON םִיַרְצמְב ּווָח ₪
 םַּפַמְב von לּודְַמְב
 HIN NEN םתְנָפִחַתְבּ
 תליִטק יֵרֲא ךֶל ןיקתאו
 אָמ 0 SID אָּבְרַה
 אָלְו 2{ many ןיֵד
 ַײ ירַא םבקימל ולי

INYON (1) man 

 Yemen .ףא והלה
MITומוק ןּורָמיְו  

 בותגו

 טירטע Macs סירנמ Dh רלנדכוכנ ביכתסס סיינט סכמ וו
 : ךל am בציתה .(רי)

 ףסוס רעמ ומכ ךיכוננ וקילססו ופעסנ
 שנודו ףסוס רטמ רכס ןכו ןוילכ 'כ man סתנמו

72») 

 .לשוכ הברה (זט)

 סכוסנו

 אב תרטפה |
 (ו'מ ןמיס היטריב)

 "לֶא הָוהְי a7 רשֶא רָבָּדַה טי
aaa manאובל  

 (man 533 ףלמ רצאַרְדכובְנ
 MIO :םכירצמ ץֶרָאזתֶא
 לודנְמב ועימשהו םכירְצִמְב

Yenסַחְנפִתַתְבּו ףנְב  
vonבציתה  amיכ 9 = 

ja? Sam mbarעודמ 0(  
 יִּכ דמע אל יא —
 לשוב (yo : ופדה הוה
 ורמאיו mis שיא לג

 המוק

 י'שר

(I)רצארדכובנ אובל : 
 ומכ וכנפ) עכסו

 : ןיקפמו ןכסו .סמסנמס
 יסנסמ 11553 1075 ספסתסנ

 : סלוע רדסכ ינפס
 * ףחסנ (וט)

 : סלרעמב סרופ ףעסמ 192 ףעוס בעמ ועכ ףקוס רטמ רתפ
 ילפנ םג :לוקכמ וכ 0501 ופדספ ס"נקס סמוקנ (Anh וסעכ 36 Eh ולנקתכ

3399504029 IHPSP POPP PPC ROR Bh Rh HE 

 , ורמא )7(

 (Sen ףסוס רטפ
 7ph )כ , (mu Pb סעטו

 הברה (זט)

 פרזע) סיפנס סיככגס
 טירנמ

 רואב

 . 05053 סתופ תוכס) , סירלמ ןרפ לע am bis ,אובל (גי)
 ,נױפס 792 ספתנמ ךוכע) , ךל ןכה

 : ומכ ספיכגו ספיטס
 , וינגכ לע (mo לכוי ו

 .דמע 65 סו רונענו

 , ורמאיו

 . on ךלמ) וכמת | לוק סיעימסמס סת
 , ףתסנ (וט) . ךיפונינס ת)כו6 וכרח יג
 Son ופתס ונפכ , (ם'כ
 . (ק'דר) ךיכינקפ דחפו

 ססנ סגלס ללוס 'ס , לשופ
 , ופדס 'ס יכ. סכוקתסו

 . (כ'נס) סינשוכ



 גכש אראו תרפפה םוגרת

 םויב כ : הֹוהְי ינרא m מב :en טביהלֶא
 ₪ בל ןק ןקרופ יתיא אּוהַה

as 7) Ink"חיִמְַא תוהה הֵּתְְמ  nnזריבל  

Inn TEN Ava ea ןוהיִניְּב הָאּובנּב NED 

 ינאי עדו םככותב הפ ומ אא דג
Un 

 י'שר

 5 .ןרק חימצא אותה םויב (אכ) :לכס סתכועכ mp ת6 ותיטנהפ סתנעסמכ
 סירנמ תנפמב לפרקי de סנרק תמכ לוס סמ or 6רקמ םוריפ יקפנמ נו יתעמס
 som פוקס סויכ יגל | רמוקו יסירכמ תלפמ ינפ> סינס סנמס Ya ללרשי ירסס
 תנסכ סנכ sen ותולו סירפמ ph ſoph סנס סיענרפ ןקמ סלעמ לש ססרפ לע

EI NEםרפ יכלמ וליסתכ סנס סתולכס נינדב וגלמו <  Dinamo)םרזננו  
 סירפכ תתימדק רמוגז ות סנס !ינד רכסנכל Am תנסכ רמנס לכב לע סלפמ
 יעד סניינת יכסופ bוימ ובלו רמונו ספג וטירמיקר דע יתיוס hin ביתכו לבב סיס

3mרח3 ינוכ6 ימוק סג ןיכעפ ןכו ביפכו םרפ סיס  Busסכוטמס יספפ רמונכ  
 תנסי יתמנו יכיע סנבי וס םרוכנ רמפנס כלרסינ ןרק תמימכ ליס סרפ תוכנמו

mסנס סיעברפס  IEסירגמ קרפס ותומכ ונכ סירנמ  DDריב  WM23  

 עכשו סימס יכס סנס סיעכרפ ףסוס נקומי) וו סונג סרמפנס סכסכ | רפנדכובכ)
 תכסעכ ןגיכמפדכ ךדוכפ (Inh םנםו סירסעו 9713 סמסו סיטככמ ססמ 5
 : ןיס תועטוקפ סיגס סתס ןניכמפדכ סו סע ספנע ססמ פח סנפו סלינמ
 ךפלוכנ ופביעכ ספ ןוסתפ 'סי !קומי ךנו *םכותב הפ ןוהתפ ןתא ךלו

 : םפייקפמ
 וכ
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 רואב

 לכוס ימונכתו ,רקע יכל Ohm סוו ,(ןמהטפג מעוקב ריש pro ויד וז קורטמ) ומוגרת

„Bongהפ ןוחתפ . עודיכ ועו סלולגל ןומנכ פונס ,'וו ןרק תיטצא (אכ)  , 
 סיענכפ ןקמ סלעמ) רפלס סמ !ע som סוס קוספס ןינעו (ז"ט ספרפ ליעל) רפובמ וכינע

DBסויכ רעקו ,'ונו  Amaןייע ןוכסתסז 'וגו תימ3פ  "Erosיע יכ , פוס ןוכנ יכ  
ndסנופנס סלי לנכ לע םרפ  ndםסילר8) 335 לי תקתמ יספס ונסו לפכםי  

 .סוס ןונטסכ סנש סיעברפס תמנקס תעכ ספיס ('ז 3673( סרפ ppo לע ספוכגסו
b1sb 



 םונרת

 m אָל רגַאו טְרמְהא
 רוצְמ mama היל

Nadia oyהָלָּפַאַר  
 ןנַּכ 122 ₪ :הלע

NENםיִהלֶא  NIS NT 
 אָבְלַ רַצאָרְדּובנל ביִהְי

Han — ao 
Inte at] un ma 

 : mann ל רגא

 היִּב חַלָּפַאְר ה AN )כ

mamאעְרֶא תי היל  
 Sp, am םבירצמד
 יי רַמָא ןּוהְנַמ ץֶרָפְתַאְל

 םיהלא

 . אראו תרטפה 1777

ap} mes ansהָיָהְיאל  
 הדעה רצמ וליָחְלּו ול

De ey, Tapas 
 יִנָנְה הוהָי יָנֹרֲא רמָא  הָּב
 re) ana .ןתנ

Non  מַצְרָיבם —D— 
 הוב an הללש ללשו הָנמה
 in 0) + ּוליַחְל רכש התיהו
 MN" "ל ית !ge דנעירְׁשַא

Dun Pa5 ושע רֶׁשֲא  
 םאנ

 י'שר

 Eder סירסעב לוכ oh דכ) סוסו סיננקו ס5מע תופסמ תלסכ סיעיניו סיתרוטו 0359

 ס"ינפ סעורפ

 סנועפ רכש

 סער סירנמ

 סתנעסעב

 .יל ושע רשא

 + (1ו"ענכ יו"נפק סרקומ
And)ולנסס  Hdיפ) ססמ ופטסו סיס סלע  
 .הב דבע. רשא ותלועפ (ב)

 * סלוע רדס3 WINE ומכ ותוכנמל

 .ול היה אל רכשו :(2"ע'3
 :סיב רכליל סללס לעו ילע רזננס

 on ןרפ תפ וכ ןתפ 953 יתולמכ דנע רק
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 לענס רוע ו6 רעסס תעיפנ ונינע , הטורמ

 „39 ונינע רקע
 , רטועס יונר ספ ןיכעס יכ DM ךטטססו ,סיסכנ וכ 6

 , סע ובר סיסי
 סיככ סיטפר ןומסמ : וסועכו

 תלעפ ןינת 89 :ומכ , ונינע , ותלעפ (כ)
 וסוכיפו , וליסו כ"כ לע som ק'דר) ,

 רואב

 .ססיפתכו ססיטקר לע wahr סימע תפס
 mon (m)‚ .(סיסכטס רפסב ק'לכ) סתריקע ומ

 . תיזנכס6 סגרותמ 1 ,(ז"פ  סינספ)
 יל ןשע רשא . "סירג, י'ת ןכו , (ט"י פכקױ) ריכש

m ריֿפ יו don) סגכופיו 95 356 סדוכעס 17308 כיגספ סוס »otd 
 וירססו 'ןוסנמ ערפת69 ימדק ונחל,

vomסיסיו לפכסי תיכ) 79 ס לכ תנעסמ | תוןיס) י) וםעמ עכס תחת וסוכיפכ ק'לכס  

 ומוגרת
(labo) Calvo 

(long 

 סיירלמס לע SEE ןינעצ ת"יו | ,ןיגפ לפכ סז סיסי

  ehuage, "vis np (4םינפיי\מטימ :

2( hoיo'b "sisןפרכומעג ,םעמעג) 16160 ,  , 



 בבש אראו תרטפה

 -אלְו Hay mn תֹוכָלְמַמַה
 mn רוע שנתה
 m eo  שביתטעמהו
 דער (Nom :םִונּב
 Tara הז טכמל לֵאְרְׂשִי תיל
 ועדיו םֶהיֵרֲהַא םֶתונְפְּב ןע
 יהיו 6) :הוהי ינדא יִנֲא יִּכ
 ןושארּב הש עבׁשְו םירשעב
 הוהידרבד הָיָה שדחל דָחֶאִּב
 a Mm : רמאל לא
 דיִבעַה לֶבָּבְדַלִמ רצארהכובנ

renהרבע  Abmל  
 5 np geh רצ

 ףהכ

 יישר

 אלו (תי) :סיס
 ס"גקס ססל רעפס

 רפנדכוכנ .םוכלמל

 תוקונכ סככס סוס

 לכ .סלודג .סדוכט 95 לע
 סימי  ריעס לע Do ךרדכ

 סינר

 .וליח תא דיב

 תנלכ ודכו ועל ס)סעמ ןוסל
 ןוט ססל | ריכזמס droph דוע לפרש | תיכל סירלמ

 *הנש עבשו םירשעב יהו (זי)
 רפסכ פיו סנופ לדסכ וייס ךכ 173 סירכמ סנתנ סנס סתו6
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 . תומ תא תירב ונתרכ (וט) :ןוגס לפמ ןוסנכ ןוכ) סירמופס . הוה; םעה
 סותמ ןכו den זותמ ןכו וסנרכעי 65 לוכנ .הוח ונישע : כינע כי נפ
 - ףטוש םוש :(1'ענכ ר"יימומ5 רבד לס טוכיקו סס לוכג ןוסכ סלוכ סוסמ 5

 סכמ
RRR RR RRR 

 רוא ב

 . קוסל Dip וס ופוכיפ 935 =, ((טרמוו םעטטָקנ ןפנהימ עררעוו או) סגלותי י"טליפ
 Jena סירכדמס ,וסרפל ספרנ hr ,(ידקכס) ,ןידס מע ינומנפ , ילשומ (די)

 , סויקו סמכסס לע סרויו , תוננונתסו סיפר ןינעמ 5וסו ,תוומ ומכ , הזוח (וט) . סלילמו
Schס)כש ןיע תופכ תפכססנ ,דפי סידד5 יכנס וסעי  Hanaןוינכ , ףטוש מוש , ספנוכפ  

mp | — 
  (1ר'ייפופפ ( : worwimnlels Pin) asemer , ip(ןטגירכע +



 זמש תומש תרטפה ו םונרת

Ze, Beינעלְּב יב  
ie, 72D DON 80ב  

 ET SIE ze הָבָׁש וה : תצְבְעְלּוה ׁשיִלְב
 ורְׁשֲא 0: הזה םעֶה-לֶא תב rap = ןיגעלמ

Ama תא םהילא SON — a m 
 איג  an maהרעגרמה = תאו ףועל .וחיגה

 m גי) : עומְׁש SEN אל תַנְמֲחַא sn ma ּוחְלְּפ
 וצ וצל ee u בָא N אָחָיַנ ריב
 וצל —* ןיד ₪ :ןפלוא | אָלְּבקל

mלע ןוהתונערופ סֶכ  
 ודקפְתֶאְד אָמּו אָתִירוא 13489 ּודקפַתַאְד לעו ַײד אָמָנְתִפ לע ורבעד

 אל

  י*ש ר

 ריעז סירפופ dor סער סכינע han עמ דוע ססכ mh Arad :םש ריעז
‚OBסיננעו .סינע) .ןוש לכ .יגעלב (אי) .:סיטעומ סימול וססעמ סיסי הסמוי:  

 רבדעס לכ .הזה םעה לא רברי : עמססל רכסוימ טיפע ךופס 137 ןוס) .םסינש
 :ו3 ןיכסכ pr ןיפס | געלנ ןופלג) oo . סמוד סמכותו סוג רכה סקינע
 hs ףיעל ומיגס סוכס3 סכתויסנ" סתטמס תלו ססל יננס .רמא רשא (בי)
 סקדמכ י'וג 'ה רבד םהל היה (גי) :סעגרמס סכ) סיסת תה וסוכונת

 דודמי
RRR RRR DDR Bhd nh 

 רנאפ

 ,"עעמ סתפרוסותיפרפ תנמ ,ריעז .ןנפס יכוט כשייל יופעס ןיגנס ıpn למ ךכד ,וק
 ךופסנ ,(כ'ל סעמ)) סיגנע ןופ)ו ופכ ,יגעלב (אי) .רכע ןופננ רענמ (pin סנורק
 סוכ ןכומ יתלכו רז ןוטל ועמסי דועס סס) רמו | ,(ןטמ) ימתס יונכ , רבדי .תויתוֿפ
 — רעק!6פ = ןרוד טי) ופוגכפו סיסנפ לע כסוע רכדי ק'דלו ,סינ6 ולני כט ,סירכנ ןרפצ
 som ויכתפנ5 קוספכ רט תנמו ,(ןטדפר רע דריוו פכמרפמ רפרווערפ דנומ עפפי) רעדנlעעממטפ
 MD) '6 נקופס) ןכו ,ןכפ ומכ תמפ) קר , ףרמלפס יטכ ,mb רשא (בי) . רנלפס לע

 337 36 ועטטת ספ ,ססטמס תו ,ססל Inh פינס ,רמא .'ס bios יתעמס 6
 onen ןלע = , העגרפה | . (ק'דכ) ,סכנל93 סתטמ סכ) סיסת , ויתוולמ  וטעפו 'ס
 רכדו = , עומס וכפ כ ,יסיו כותכ ולפכ ,היהו (גי) .  עוגרמ וקכמו ('י סימרי) ופכ

 ,he 'ס ככל ססל סיסו, ק'דרס ל'ח ,וכסכו וכלי סז י'עו ,ו5) 6 טס סיס סם
nndסיס |, סעמ טעמ'  (סס Jean)ןוע  vonיפלו  ,סלמ לננכ סדמ , סעמ  

inי'םריפ  



 םונרת תומש תרטפה 650

oNואלמ תרֹונֲחְלַׁש-ז-לכ  gmןוהירוהפ 53.  

 TS ןֹוהְל תיל ץקשמו = 4 , hk עמ (Dre 1 ao :םוקמ ילּכ הָאצ *
 :םנוא ןמ | יקנ יד ]יב] ימ"תֶאו הער קרו יִמ

 — מל eo ילומנ העּומש
BEN Bons mn 

 vor .לאיעי תינל בש ריעז וקל וכ וקל וכ
 ןיִביִבֲחַו תווממע לָּכִמ ריעז

 = Maid אָמּו אָחירוא es ורקפתַא יֵרֲא 0 : את 538

 5 רק וא

 — ּודיִמָה אל NW פג je Eu — FA איב למל
 ma ןַחְלּופְל ּורָבַס אלו אָתְועַמ ןחלופ ןוהל םיקְתיִר ּורְבְס יִתָיִרא
 ריִעְְּכ mn חלפמל ישדקמ Va ןוהיניעב הָּוַה ריעזְּכ ישדקמ

 ןוהיניעב יש ב

 סס סיקמ יתנז לס ססלפ .תונהלש לכ יב (m) :סקופ . סיכרכ קיפ ןוש
Docהר ימ תא (ט) :ןפננוס תעדס ןיפ יםוקמ ילב |: 58 קיקכ  

 ילומג : סער ךרד) ונפ סילודנס יכ ןיבסנ ןיעדוי  ןיפס  תוקטית) מס . העד
 ןפ יגומג פ"ד :סשמ קתעו .(ep .םידשמ יקיהע :בנקמ ילודכ .בלהמ
 יכ (0) :סיפלת ידימלת ינפלמ סירסומ סידסמ יקיתעו Zn תרקנפ סרוס
 םדוכע לט וכ סס) םי ססו ס"נקס min סס) סטמ יננ יוצל וצ וצל וצ
 « 15 מכ םי סירמומ ריכת ססו סתיכומו hd רוסו סז וכ דננכ 05
 :קדכס 'וק דננכ עטר יטפסמ תלוקסמ וק oo םי .וקל וק : Pen en לס

 ריעז
Occ2202022202222 77272707207 07277 2002770777255  

 רוא ב

 (DIN ,סירוכטס ךרד ןכ ,האוצ איק (ח) . סי)ינפכ ןתנו (6"כ תופמ): ופכ

 , BODEN סוקמכ יקנ סוקמ ןיפט דע , םוקמ ילב . ספיקס י"ע ,ספוגמ סתטמו סלכפמ
 - ונתומ 63 ,,סנפס .סירכדכ סרוי Zinn ינומג תפ : סיכוכפס 1937 ,ימ תא (ט) .("נס)
 Dinar „dan קתעיו (3'י תיק6רנ) ומכ , סידסס ןמ סתול וכיססט = , םירשמ יקיתע
 געל ףרד ססירכד סיפדמ ., סירוכסס תנופת ,וצל וצ (י) .(רוע ןב) ,ססס רפות
 ןוטל .יגנע = תוקככ תומלתס סנ6כ nina תורכס וכוי סז סעו ,יננס יכנד) ןוימלב
 לס סוקמכ קר דוע him נו min ומכ סם וס ,וצ .סנוסננ סימנמנמס ,סירוכפס
 םיפכקנ סופה ךרד ריטייס) סיטפסמו Din , וקל וק .וכ ילת6 Po Ihm ('ס:עטוס)

 וק



 וטש תומש תרטפה םוגרת

 זרטל MIND הוה Am תרואְבְצ ַײד אָחִׁשְמ
 nad Km אָליְִבְל

re: Se)  הְתוּשְבְּחת 
and טּפְׁשמ ro | ֹומע רמימלל ₪ :הימעד: 

m -טפשמה"ילע —  nadיבישמ  
 ב הָלַאםנְו ) :הָרעְׁש Mtambıa —— שווה . יֵד ןֶדיֵמְל אָעְר תיֵבּ

- es) 2 עת רָכְשבו ונש עצָבְרְקְּב pay 
 28 () :זותי ּ ךמ ya ןייהךמ ולב רָבְׁשִב ג הרב

hr IRB a en Aired m pi 
 יכ רפָחְו 0303 מעֶלּתְמִא

 ומֲעְלמַא קיח ןפ וה
 : אהד ֹועֲט- םיִסְּב- לכי  רֶתָב ואינפתא קיתע ןמ ּועְמ רמֲח :ןכ

 ירא

 יישף

 בשויל :ופפסמ תוכוס) ס"כקה סיסי . טפשמ תורלו (ו) : סב סוכפסנסי
 : סרוק לס סתמקמ סמחלמ wen ססס | ןתוס) סיסי .הרובגלו טפשמה לע,

ON).רמונכ סוס רודנק זמקנמ יכיפמו טפפמ ינקו .הלא  Dip.סיכוזתו  
TE,סיקיננס 373 וניעיס .האורב וגש :סכ בוט ןיל סתע יכ ונפ , ןייכ . 

John men.הילילפ וקפ :סכל גנוע  וסופרש סינדעמ  - Woranוקפ : טפפמס - 
 ןוסל

IIOP OOOO 0009009009000 90000049 9 O00 

 רואב

 , דת סרפסתו ינו , למ סריפלו ,סרעע = , תריפצלו (ה) . ()'גס) , סרסענ כיופס
 ביכס has יפ) , סכיפ5 ם6רס תפכלמ ופ סכטעס ספרקנ ךכיפנו , כונס ןינע וס סריפכז
 תרסע תונג ירח סתמד6 לע 4 pen‚ סלוסי קוס , ראשל .(נ'נס) , פרס
 וכיטסו , ססיכיופמ ומתללקכ ,הרובגלו )1( .(3'לס) ,וסיקות ססינע .ךנמ\ ,  סיטכפס
 DI וכוכננו , Dr סס סיס }60 , תורונס ססירע ירעע דע: סס) סמק)פ
 סנוככס  ךרלס ןמ ועתו , ןייס תיתס כוכמ ותססנ ,ועלבנ )1( . (din ,ססינוֿפ

 לוסו ,(טעטֿכירפג עדכורג ו דניו טיצ) ומוגכת סנמס יפנו . ('נס) ,רכפס תייתס .כורמ
 , סוכנכ וגס ,ופוכיפו ,םוקלפו סכוי ס)פכ ,ספ ,האורב .(' קוספנ) ,ןיי ימו)ס ופכ-

(HD):טפספ ןיכפ ,הילילפ .לוסכמ | וטוריפס , סיככנ קיפו ןמ , ולפכ ,וקפ .  , 

 וכ



 יםוגרת

 em חור לּועְלעכ
 2 :ןיפמש ןיֿפיִקַּת ןיימ
 תציממע | ןוזדילָע ןּותי

Haanןיהעראמ  au 
nun MINיד  

 m ₪ : ןוזדידיב

VONאָרְחַּכ  RNIT 
 2987 אָּבַר אָשְּפִט
 SREND III יִהיַו ₪
 אָשְרְקַמ תב איעישרל

mamaehnשיר לע יִר  
spa aberאָדּוכְבְכ  

 NT Non 4 רע
NNיהי  

 < אחישמ

 סנרפ לע וסתייי .דיב ץראל חינה
 .ץיק םרטב הרוכבכ (ד)

 םיסס ךופמ רפ סינלתס HAB hs סע
 סנופיבכ

 תומש תרשפה 628

 םיִריִּבַכ םימ O3 בטס רעש
 : ריב ץֶרָאְל man םביפמש
 an הנְסמְרִת םבולנרב 0
 10 : םיִרְפא ירוכש תואְּג
 san 23 לבג זרציצ
 םינמש איג UN רשֶא
 רֶׁשֲא ץי 2 —
 הָדֹועְּב הָתֹוא הֶארַה דאר
 אּוהַה םיַּב ה ) :הָנעְלְבִ 1832

 היהי

 י'שר

 : יכירמ spp wa 73 סכוכ וסס 'סג
 :סינקקס ןמ תונבוגס = ליפיו סקומס 173
 .ץיק םרטב :לכט ןיפ''פנפת לם

 : וכילע סיו סעכס לע | דקשוו 79 ופכ3 סדועכ ענוכו סלע ןפוק סרוכב
 סיקידלל

 סיכפסנס

 'ה היהי :סיעסופס סתסכ .אוהה םויב (ה) .יבצ תרטעל תואבצ

— 93H HH HH 6%%0% 0090-666-- 

 רואב

 ספוסמ סוי יכ ('ס ככ ס)עמ)) ןכו .'ס תפמ פוני ןימ5סו קוחס , ינדאל | . רוס5 ךנמ וס
 ךנפק יס (ג'י עפוס) ומכ , סתיככ ןינע , בשק .סרעס ןוס) , רעטכ , רעש .'₪
 porn סנענ) סיכפוסס ('1 ס סועע) ופכ , (ןפפרעווגיה) סכלטס ספ וכינע , חינה , לופס
 םילנרכו , ץר6ל תופנ תכטע ph ךינפי ןימ6סו קזסס ,סעטסו .ותיגס (ah סקדלז

 רע 164) סגכותיו , (Tab סכוס ph תיני 60 ,סיכתופ סיכמו .סיסמורס סוסמרי
 55 וינפ ךמסנו רפותס וס In + לבונ תציצ )7( | .(טכממ טימ (von .ןפנריטסרפדיכ

 יפל 336 ; סימודסו תנופ ומכ „723 ת:יכ ק'דר תעדלו , ער תק . כוס תכרב ל'ע
 ןינפוק סד6 ינכ ס)קתנ 6ונתש סרוככס סכסתס , הרוכבכ . תנו 955 יוֿפכ 1937

 ןפזנ ,ופכב הדועב .(ק'דר) , סתופ תקול , סנתתכ סתופ סלוכסו , סתתק) סילע
 יסטלכיט , סנועו סיבפ6 רטוע סיסי ןכ ,סתופ ותדמח כורמ , סנענבי ףכית ,ופכ3 סיסתש

 יוס



 ריש תומש תרטפה םוגרת
 -כבנ ץיצו =בירפא יתלש mern אָּבַר אָשָפִמ

 שאר לע רשא ותראפת 23 תושרקמ זריבד ו ו ד eee ,איעישמקההפעשובישה

 הנה 0 + ןַי ימּולה םינמשדדאיג שיר לע .יִר הית
sonשתק נטש  pinדרב םָרּכ ינדאל מא  
nenעצה 0  Aus m 
 לועלעכ * | = IF ₪ 7 Ir; 7 הרב תימחופ יי םדפייזמ ןיתואצ - .[נוסחש- -ןפיקמ

 יישר

 .םירפא ירוכש (א) : סידבופ סרק ןיטנעס רלנס ןמ סינפנ סקוכ .ץרפמ

 רמתו תיקסמרורד ימ mh ee תנידמ לס בוט ןייכ ןיככתסמ ויסמ
 וסבלפס Don למ .ותראפת יבצ לבונ ץיצו | : סיענפס תרטע ותפק bיגורפהי
 תולכננה לע תוכרככ ונינסס ומכ תונקנקתמס סינפת סס dan לס :םרפס ןי5 יטי
 רשא :9 hr 75 ןליו ןגימנרתמרכ ךכ ןילו .Am ילסוכ = וגיתוֿבר = וסריפפ
 סיעלוס סס סטו סיקותמ סיתוכיפ5 תרנכ קיס .םינמש איג שאר לע ; סיטומכ.
 לע רח ותכפת יבכ רותפל דוע en „ann יטיתכ .ןיי ימולה 2705 סמל:

nnומכ טינמט יספר תוקנכ ןימופמס סיטנסס תרסע עלר לעס תרקפתס יכ5  
 ותו .דלמ יג כ6ומ ומכ (aha pe קיג non" סינמס יקר רמקנס
 לע ןפרוק ךכ ןיי ימולס  .רמוגו סרוכנכ סיסת לבו) תכינכ ינפ) וס 7750

DE(ב) :ןיי ,יקרומב סיתוסס סלב רעסנס ןסורכס  «manןמפו קוס סוכל עי  
 'סנ

AAA 0 7 7 77 0 7 200 7 0 77 0 7 72 0 00 2 0 2002 

 רואב

 תועקבמ בנוסמ , לוגע רס םכ לע סיונכ , (טטסטבעו) סתע תפרקנה , ספודקס ןולמוש
 סוננסו . סיקלפו סיל5 תכטע Ih ינגס סלי:מסו ,יכפ )כ תופ)מ תונטק תועבנמ
 י"פ תונעכופס ןסנ דטייתו .,'י קוספ לע ,סימנקס Ann סירפפ !ע כוסת תפוס

 sub 6 וירכל oh יכנס ביסס ןכ רסקו ,('וזי '3 סיכנמ ספכ) כוס ךלמ רספנעגפ
 ססילע ךולמ יפי לכ סק35ס3 סתיסו , 36רםי תו)ג רק6 דוע סדמע סתוכנמס , סלוס*-
 , םלסמ יננס תוכ Dh וכיעס סיגלעפס יכתל | ספדרו סדרמ ךפ . קידס ןסיקופ

ninaירתפ , סיעכ סילועייב ססינע | סייפלו ,ססינפ לע סתעטכ  Achסרו 5  
ppmתואג תרטע . ןינעס ( סיכלק סיכמפמ3 , 'ס תפ ריס ךנמס תלטממ , mE 

 תרעע ומיסי סדקס תונרפנ רכשו ןיי יתוס יכ , סיכפ6 יכוכמ IE תופג תרטע פיס

 . כפפו סלממו TED ,יבצ .סיימורסו ןוי oh כ"ג וסע תקזכו ,סpפרכ סיתרפו 5%
 Bio סוס לכוס ןילסו , סורק san תע יכ ,ןוכפוס וס | לכוס ץילס ,ותראפת
 תונכ תוריפ תלדנמ , סנמס ןרפ תעקנ , םינמש איג . סילפ5 .Is תרֿפפת 5 סיס
 ץפאו pin (ב) .(ק"לר) , ץרפ) סתופ סכמ ןייסס |, ןיי יכופ , ןיי ימולה . תוכומש

 פוס 5 5
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 pam nm אָנְעִּכ .Bam תוהה םִויַּב הָיָהְו סי

 ER רע m תרלפשמ הוה
 ןכרקתת ןחאו פרוטו N TEEN DNB לח

TEN TON?ה ; .לָארׂשו נב  EBג רח  
 תרפשב עקתו איהה מלי אולה ככ | הָיָה

 לג יד חיו nm Dal ואבו .לֹוהָג רפֹוׁשְּב

Payשא  Damאל = לפה 182  
 זבדק mon omg AD לחתשהו = םביָרְצמ
 תשדק תוטג ַי : םםלְׁשְריְּב ׁשֶרקַה | רֶהּב

 יי: א - "וה חה . . 1 ור ר 8
2m ₪ ——אָרְתָּכ  SIND 

 אשפמ רבש

 י"שר
 'כ רמוס ינו .ןיליטק WIR ןתנוי סגכית -'ה טבהי (בי) : סנרבסת | סרילק
 סירסלו ןטקלמו = רזוסו ויתיז עכוקכ סז לע סז Ion סעיקלו עוניק Bo תוכוסל
 : לודג .רפוסכ Dom רמי ומכ ספיסקס לימתי ס"בקס ןכ ןכפס ןמ ןתופ ןיטקנמ
 סיהנגס סס < םירצמ לחנ רע :רוס6 ha סידנוקס סס .רהנה תלובשמ
 - םירצמ לחנ דע :תכפ לע סיכפויס רוס ינכ סס תרפ .רהנה :סירלמ ןרסכ
 רתאל :תוינגס ןמ -וטקלת םתאו :סיתיז ענוסכ סתופ ענמי סירלמ ינפוי סס
 טופנפ יפ) .רושא ץראב םידבואה (ח) | : סחנמ hrs סכמ דח 65ומס * דחא

 ןרֿפמ

IP III EEOC39094%099569949 9960040900900 — 

 רואב

 ו:5כ )סמ ךכל !ע , טובחי (בי) , do) „pm סע וניל סתפ לכי , תוניב
 סנס ha = , סינכסנו  תוכליפכ ויס ,סינומס סינומס ס5כ8% (Sir וכסמ Ib | סי)וגס
 פוס תלוכט , תלובשמ = . סיטכפנס סיפמו תוריפכ נוכ) סופתפ עתפ ונפנ ססו , סתו6

 -.(ילכס) , תרפ פרס: ,רהנה + ינתפטמ תלונטו p’p) סינסת) ומכ רסנס תלולמ קזוס

 להנ . תרפ רסנ לע סינטוי ססס , di רקפס 5רקמב סירכזגס רוטפ ןרפנ סילבופס )ע סעטסו

 Om 706 , ולינס) Inh , דחא רחאל . סיכנמ;זרפב סיחדנס לע כסועו , סולינ פוס ,םירצמ

 יככ לכ וקני ו ,סעמס nm„ אוהה םויב (גי) . (3'גס) , לחי וטכקתי סומ דחו

 , יוה (א)* . (6רזע ןנ) , סד35 סתוכלמ יכ ופכ יכ , סינטורי 36 (ic , סילולנס סירפפ
ME | 



 גיש תומש תרטפה םונרת
Fi —דָרֶּב ית  a aa nee 

 .Par םשו לע הַעְרי DW ואל 5 eh קצקיבשו | אצלַטְלַטִמ
MN Spתרי  av)1 הריפעס  van) 

 תואָּב םיִשָנ map הָריִצְק NPD פיה
 טבע אל יִּכ Anis תֹוְריִאְמ — 2.
 זאל — So —R אישנ ןּורְּבִחַי ןֹוהיִדְבּועְּב

 : וננחי אל ורציו והשע ונמחרי והחלו a2 ןלע ו
 6 אָל יִרֲא finm ןַפְלַמ
 ללע my ןֶתְלְכוס םע
 יֵהיִו () : ןוהילע סּוחְי אָל ןּונרבדו ןונידבעד ןוהילע סתר 82 12

 אנדעב

 \ יה

 : דמו) 65 לנעכ רמנס לנע יורקס טסכיי סירפ6 - לגע הערי םש :רכדמכ
 .סיכ5ק ק) פס ומכ DEE ירק .הריצק שביב (אי) :סיפנע -היפיעס הלכו
 :סיפיעס Oasen 15 וינס ת דכיכס סומ טעמ Mas סלכתשכ רמולכ . Sp ססעו
 תוכיסמ .ןפנוי סגכיק ךכ סוקינלי סיסנכ Ein סע *התוא תוריאמ תואב םישנ
 סימו ויסי סיסי ויסי סינעספ תמסמ סגול רתפ ןכו סנס nam וריסת כ ומכ
 ביסס .ךרד ירכוע לכ סורו .ירומ יתיר6 ומכ תוטקנמ רתפ ססנמ 33h קילדסל
 (DAB ןכו יכפ ןיטקנמ Ih סיסני סיפנעבו סרק 633 כיתכ סו שנוד ול
 םניכ םיל תי) ק"פ כתב 6333 ורמפע סוס סעטס ינפמ סקדכ םיילנכמ (Jap ורסלש

 סכילק

— 4 9 9 99 9109 900 099 .000004 00000000 0099000000 9— 

 רוא ב

 , חלושמ הונ (י) . כוס 'תכ יל han לע ('ס (Ibn תימרפכו , דיס וס ,רינ
 ('3 מ סלעמל) ןכו ,רכלמכ sm וס ןכ נעו , ויכסוי לכ וכותמ וסרנ) Ach סט
 כויפ) :ופכ , ןעס ףנע וס רק ,הריצק (אי) .ןקס in םכופפ ףועס ,כוספ ןק
 יוככ 797 םרפס לע רמו , ללכ ךרד דיפי ןוטל וס סכילקו ,יכיכקכ ןילי לו (פ'כ
 vor וכיפפ ,סמופ לכ ,םישנ . (ק'לר ירכדמ) , תורפפסו סיפיעסכ ל"כ , סנרכסס
 ליעפסכ . DEM ,תוריאמ . )55( * ספו6 innen סל וערי ,סיסנכ סיסנס
 לקכ Ara ('ס (SE ירופ יתיכ6 Jh ,סנמ יסנומ וריפת נו ('6 יכ65מ) ןכו ,רופ ןמ
 םע אל . סילעס תלונק לע סנקנס ימכ ,התוא . סעיק) ןינע סו , סר6 ןפ

BB Tom Ilתוכי 12  



 םונרת mar תרטפה 628

Omaתראזָּב  * rn mm, 
mm mm a 5122 )2( מו  N72רפי  mב 4 מ הר ה  

Han agיתרובה  :רוטְסא שאל  
mamaינבא "לכ  ur 5 — — ₪ amr %0 תרוצפנִמ  apרֵׁשֲא  —— — 

 NER מוקה קול הרַרּוצְּב - יב : : םינמחו
 IS 0: + יכנסו הרב

 Na MIT אָּתְרק
 הדיחלב

A, 

 סנ :ןכל (m) :סוע סידק תורב סיס ק5 'ס nos | ,םירק םויב :ססקכ
dopבקעי ןוע רפכתמ סיס תונ  Piaול כועס < ירפ לכ הזו ::6מכ ?לגס)  

 תוקדקולמ -תוצפו:מ :ריג יננפכ ויתומב סופכזמ יננכ לכ סיסי ch ותפעס  ריססל
 ומוקי אל :וס עכ5 ןימ ריג .  ויקלכ mh .סיתלפנו ןכו ךילנוע תפ ןפנו ןכו
 < .רדב הרוצב ריע יב (י) :9"5 ססנ ומיקי bb ןטמ> .םינמהו םירשא
 כזענו .ויכטוימ תלוסמ סיסי סטסו דדכ סיסת לבב Is Dia ריע תו סתוטעב

 רבדמכ |
LH /%>%59509959%5904%%59%99%6%5%%6%5%09%59599%96666%--552-3.6-6 0 -- 

 רעו א ב

 , סטקס ותוככ יכפס ריסס סעכס תעכ : Inh „dann לכת mp וקנמו רמ6ט סמ ד
 סילק scher ("כ (30h ןכו . (dB) .סוע סילק תוכ תנטוטס סויכ , סס3 גיטפט
 , )63 רפבמ) ךל | , סלו6 , ל36 ma ספ טינע , ןכל (מ) . ופוקמפ וסרעפו ך)י
 וסיתטרנפ תמפ ןס , 360 כפקו , סלוקס 35 ךעמנ סוס כופלסו . (ד"כ י סנעע)) ןכו

Wahnוירע ת6 יתכרזסו , nahספ סכות ל לכ ת)מ =, ירפ לכ .ונוע רפוכי  
 רפת ופכ סזפכוס ךס  ,(ט5ורפ (nn ףוגס יקנת לכ ףיקס) , יננכ רפסמ לע
 דוע לכ ('ג ז'כ (30h ןכו , (ןָמֿפֿטד טכורפ מיר ערמרעג Hong [נטג ein ומר) נעפס
 דומנתכו .פימר6כ סגו , win) 20( ג | , na] ךיטנעגַײמ | , רט עגכֿפ) ו) יכ יממסנ
 לכ- , (ב!טהסטד ןעבע) סכד לכק לכ (כ'י 'ב ל6ינד) ופכ ,לעפס רפת ד"ע וכ וסמתםי
 סינמתסו סיכפסו תותכופס ,  ותאטה רסה |. (ןטד עגייווטעג) ןכש לכ = , (רחעו ּו) 79
 when סרסוס , 3יופס י'ע וסרסנמ  סתעו , ותשעמ ספיס תפוז , 13993 ויס 06

 ,וילס6לט בופככ תרכונס | , 8930 וכיע ach סתריב  .ph כוס "כ ,סיסמס , ומושב
 , סיכט6סו תועכס Yon סיס כ ומלעמ יכ , ותבועל ספיס ,  nen ויתותכומ תפ סרס

 - ג'י קוספכ רוממכ , םדקס רס3 Sb" סותתפי.ומ , סינפורי ג תולגסמ cr סקו
 ביג



 ריש = תומש תרטפה םוגרת
Mean ₪ןטיפ היעשיב) יִנִּבִמ  ara 

Tan mes2 בקעי ששי םיִאְּבַה 0  
 : rom jan ןֹוה העֶרֲאל

sata לֵאָרשִי חרפו שפי abo ריבר 
Beh ınaun Dane Ser mar on 
amp en man 32 Dan יפא pin 

; NEST ₪: ןיִנָב ּהֶחְלשְּב הָאְסאַסְּב ₪ + גרה BE Wn 
 השקח חורב * — — יהלי לוט
 SAN ב :II ,אסב (ה)

 םויב

 אָלְמְּב ןוהילע יִנָה ןֹוהְל קיִעָמּו mar תצָחיַוהְר ךל .ןולי כי ּהָּב ליֵאָכ
 ףיקתמ

u. 

 לס סירפפנ סיֿפנס סנוספרכ יתיסע סמ סתעדי נס * בקעי שרשי םיאבה )1(
 והכמ תכמכה (ז) : סכטת כבת .יכפ .ופלמ ,רס5 דע ספ וסרפו 1 3קעי םיכסס

 סיתענט ינו סיפכ סועכט סס ויתיכס בקעי סכעס תכמכט ותרוננכ סתיקרס . והכה
 * ךיכ6 תיכ Ih min סלננס ןונכו וז ןונכ תומייקקמ Dos תוסימת פי .סיעב

ahaגרהכ םא :סיסוע סמס סמ סתפ - wor. bagגרוס סערפ לש ןינורס  
 סירפמ סתליפסכ :הנבירה החלשב | :סדע התוקכ :האסאסב (ח) :ומעו סערפ
 ולונידכ רכיד סגכ -השקה וחורב הגה :סלס סקסכ סדפס wann לפרסי 6

 סעקס |
--0%6%%%%%%%%%5%%%5%%%%%6%5%56%5%5559%59%95595%5599666-- 

 רוע ב

(N)סיסנס ילסכס תעדלו | . (ק'דר) ,לככמ סעופיס ןמז וכו ,סיֿפנס סיעיס , םיאבה  
 וסכס סלס , תכמכה (ז) | . 0555 ופוכיו , 933 תולג ןמ וכושיט ,ל6כםי ינכ סס

 ןוככס | , ויגרה ? ספ)וזו :ירתנסו סערפ | , ןסכמ Dh סכס רטפכ ,36רשי תפ פס
 , דקֶפ ןיננמ רנע , גרה ? סילקכס ויכיופ ונכסכ רטסכ , 36רטי גכסנ יכס , סעעסו ויָנָרֹה

 , ורמ5 סיקרפמס יכוכ , האסאסב (N) .סויס לכ ונגרוס ךילע יכ (ד"מ סינסת) ופכ
 , סעטסו (כזע ןכ) , קרקרי ומכ , סלופכ 6יסו , סדמ סעטסו סלס תרזנמ פוסש
 .(ס"ס ץעמ)) סקיפ dh סגור סת)ועפ יתודמו ומכ , סתונערופ bb תע)ש Dizn תולעצ
 na" , הנבירת . 35רטי תסנכ לע sem won , ןיסוריגו תוליפ ןײע , החלשב
 סתופ קרגסט י'ע פרקי ת6 Yon 'ס סת : סיסנפס Ih יננס מלו ,סכוט יס
 ומכ ,סכסס ןײע ,הגה inch“ תפ תנסי ch םיפס ןמ (min )סמסו , 9

(Ba Yen)וחורב - יתפנכת ןלו .(ק'דב) ךנמ ינפ) עטר ונס , ףסכמ סיגיס ונס , 

72 
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 הרמפהה תוברב 866

ana rd mia malאיבָנה  ap 
ma mya_ıı ma mama = 

 -דאלו | רז בשי אל ּואְסְכ 37 לגו אבי
 םכשב יִּכ י והֹובְכחזרַא ans דוע ּולָחָנ

 an m mn אלש ול תעבשנ ףשדק
Seחוה! חמא  NR 

 לעג םיִאיִבְנַ לעֶו הָדובְעָה לעו הרתה לע
may monּונְל : am 

 : תֶרָאַּפַתְלּו 11355 הָחּונְמְלְו ?ep ּוניִהְלֶא

 ל םבירומ ּונְהנֲא ag m לכה לע
mo יִפְּב ףמש. Tan ךֶמּוא. aa 
mim mans ךורָּב + many) Tan 

 תֶּבַשַה שָרקמ !



rg Deקה,  

 סלטפסס תירק סדוק סכרכ

mas aהוהי  WERרֶׁשֲא =בלועה למ  
 mm הָצְרְו םיִבֹוט םיִאיבְנְב רחְּב

TENתַמָאָּב  : 
 an mas רחובה הָוהְי זרֶתַא ךורב

 vous as יִאיִבְנְבּו ומע DR ורבע

 סכטפסס תיכק (Inf תוכרכ

as nm mas maרוצ םֶלּועָה ְךֶלֶמ  
 תרורוּדַה---לֶבּב : קיצ = םםומלועה"לְּב

aan amרַמֹואָה  Bm op 
 : past תָמָא ara * םיקְמ

mim men mas anaםביִנָמָאְנְו ּויֵהלֲא  
N 7דה  ms Te 

 ..... ןמחרו am ך מ לא a םבקיר wi אל
.. 

 aa ןְמַאנה לֵאָה mia הָּתַא na : הָתֶא
097 : 

 זרַבּולַעְלו wen ma איִה יכ ןויצ לע םחר

WB}הָּתַא .ףורְּב : ּונימְָב הָרָהְמַּב עישות  
male mimןויצ  mass 

 ונתמש





aD 

 תי מם פיה

 תומש רפסל |

 תוישרפ עבראו שדה רחמו שדחה שאר תבשו

 ים

 ןתנוי םוגרתו רואבו יישר שוריפ

 וויכגRת
 םאר ןמ םחנמ 'רב ןבואר פףסוי 'ר סופרב

 קפ א'ירת תעש



 בוא ב 618

nndתוננוסס םומופ סע  סניכס סתיס יפכו ,ןכפס תכבבו ,סישפ תוכרו ,ספוקס  

 לדנס כעפכו ,ךכונס תוכקומפ ob יכ תוככס) 632 סל יופכ סלקתכ :עוליכ סתו6
 יפכ ,גונעתסו :רדסס תכלת Ih סנ סנפתו תלעותס תוכ6לפכ סג קוסעת סיקעפכ תי)נתו
 כלנס ןמ ססיכססו רתומס סולו ,קיועו ןכוסמ רתומס תונרדמס ס!6 לכו :ןלעס
 ,סעיפס סינלת os ינידמס רפול תש סרסמ תסכהמו תכרתמ גונעתסו רדסס תוכפעכ
 ןוסס תדמתו וככל סקותס ףקות סע וגס תש)ות ,סיגונעתס תכס6 תמבונ יס יכ
 ,תוכורקס תונכ)ס דורפו ,וסערמ שי תפ:ק דינותו = , סינכעמסו סיקנופעס סירנלסו
 ,ויי 3וכקס ונכש ןיכו שיש ןיכ סכיכמו סלמ | ,סמלענ ןרֿפס יכסוי ןיכ ס6:2  ררועתו

 .וילמ) Sm לוע ןיפט טעמכו ,תתטפו עורפ סעס 3וםיו = , רדסס לכ)כתי סז י'עו
 סתמד6ו סנעכ ירפ (Dich תל וטידקיט ומע תל ס'3 ססס סו5 רפלכט רפול ןכתי התעמ

 , סיפסל עדוקמ wohn ןיפ5 לכד ך) ןימ Sn וכמו | ,לודנס (me סתעסנו
 . 89373 ססיעעמ ןולפכ לכו ססיפונותפעו ססיפונסתמ יכפ תיס6כ ת6/900םי ינכ ופיכיב 059.79
 וינכו ןכטמכ 'ס תדוכע) רכד ססמ וזעי ,ותדוגע) סופידקוו ןוכקסו סנידמס ןוקפל סיענונס
 , ססיקעמ לככ 'ס ת mar יכ ,סימסנ סיפדוקמ ססיניגע לכ ויסי סז י'עו ,ויתלפמ ילננו
 סופת סניק ןכסעכ סתיס לם סכ6למ יכ ,כנסס ירפפ ךלינו כתומס עקבל .ורוסי ו
 . 85303 ותכסתמ Dh דירטיו ס3 קוסעיס 'ס ת דכוע Ihnen סדפל יופכ phy סכפלמ
 וס ,סס) רוס6ס רוסו כתועס ליתס) םוריפכ 'תי ות6מ סז לע יונס 63 )5 המו

 יכ ,תמכמונמ תת סגרלמו onen„ לועס לע ןינעפס רפשי 550 ס'כקס De יפ)
 , סתמד6 Sin סככ 36 ופוכי רקלכו , תורוקס wa ףיחתיו ,סינמוס :תונקכ סנתפי 6
 תומכמנ קוסעלו ?דתטס) 139 ןכ ,סכפעו סתת):ס .סכרתו ,3יכסמ ססיכול Ian ותוגיו
 ךיס = , ססינינעל פרס יפכ רדסס תוכEנממ va סמלע הפ וקיתכי כו ,תונוס תוכפלמו
 ךלמס ליב סכוכנ סכלממס סתיס Jen ,סעיכיס ךותכ !ס ןורפ 3םסי Ins ימי דעס סור

 עיֿפ תפנ) סי3קוי ,נוכ) סיס תפס לע Seh לופכ סיככ כפיו סלוסי eo„ סכתס
 סיזכֿפסו ,סינכפכ | סילטוריכ 3סוסו ףסכסו ענק ר3 דעו ןלמ ות: םתפו -ןכפנ תחת

 תיכ no סנכ on ,ומט) תיכ mac ס'כ סקס סט ומ ,כורל ספ הספ  סימקפכ
 ענו ,סנכ סיתפמ וע ססעו |, רדסו דוס יגימ )ככ סירדוסמו סירפופמ סינינכ = ,ופוכ)מל
 :, כונס 308 )כס (ma כעי פיכ ינכו open ילכו = ,לודג ןס סכו ,סז סיננמ תופס
 תילו 'ס תינ) לעסמ ספע dem ,סרקי ןבפו-סינומ:פ יכע:ריפ b weיכסל תוינפ וכ סעיו

indססס סיעיב רנכ סירנדס ועיגס ןכיס לע ספור ךנס | . סילט) סינננו תורונכו  , 
 סמופס תתננס סע ךכענו סתוימ ! סיס יכ ,סוס רועסס ןמ סיכוי ויס 65 ינסו

 סכקו כפומס 36 ו5רפו ,סעכו ins לוס)ססו גוכעתס nach סלדנ ךכ רח 935 ,סרסקו
Do)יכפסמ עודיכ ,סרקס ספ  "Whיפכ תונתססכ סיופכס ונפכ סירכדנק לנכסו  

 סמ יכ han„ ספ דע רמ6ל סד6ס תל !ינגס)ו onen רדג רודנכ -ןי6 | , סורוקסו ןמוס
 ןוכנ .רפויס ךרלס סנו ? סככק וכ ןיפס 237( 835p ןתי ימו ? קכודמסו דימפמס 9370 ליבני
 וכל 35 סד6ס ןתי סז י"ט יכ = "סימס סבל ויסי ךיטעמ לכו, )"זמ ם'מכ וס פקומס ןמ רמסס)
 ןעפכ סנווס וכ) תורירפ וכח סנזי נו , קיומסו )יעומס ןיכ ,ערס ןוכו כוטס ןיכ ןיחכס) דימת
 , סכלקו לוכנ oo 35ק לו ,רדגס'כ dro סס) לדג 6% סולו ,ס8מנס ph סורס תופס
 - ותדונע) סתיפפר ת5 וסידקיו ,סוכג) סכ) תוכסתמו ססיפעפ לכ DB ולתייפ סוֿכ ספ יכ
 סיקסו תפל תכות vw ןתנו תולומו סינכוכ ילכוע ןמ ונילנס כס ולנס ומש ךולנו ס'3

 +ם'כ ,סיפיס לכ ונינפ נע ותפכיו ותנספ סיסת (Jen סירפי סיטפסמו סינוט

W220 — 



 טש ואב

 ססעמכ רנלס קיחרכ עולמ ,ןכ תיפלרכ תודנותו סריליס יקעפכ ספו ; ופניכמ ורצ
 * ךנוס לכס לח סוקמ כו וכתנ לתל סעוכמ לכס 590 ? סדוכעסו סכותס

 לכ ןסינע ףיסוסלו ונס סיכתננס סי:עמס תוילכת3 ןכוגתס) .וטיפרוס Sch יכק6 םלואו
 ףיסוכ ,ספוספ יפ לע סיכותכס (aha ונינכ Sch ירח mh ף6 ma יפכ דחק

 כספו 13 mess תוכפלמסו ןכקמס ספעפ תינכתכ תת סכיחכ סירכוגס סי)ודגס 1937 לע
 . תונכתפס טעמכ Dam סינג  רתויסו סתועקפ כוכ) ססס סיככתמסמ 76 סורכז נס
 סתפכ , סיגומלקס סיפעס Jan ס)ונמ וכ תויס) וכוכק סענס רחכ רpכמ ,יסו
 פונפוו תוכר תוכונקת וסקכי ,ינידמ ןונקנ סתמד6 לע סילנוקמ סתויס3ק Dann סעכסס

nmתכפ)מ 393  „kim bonעודיכ  pסלע)נ Abוניכע ןקותי כו יננכס ןוכקס סייקפי  
 תכפלמ 353 ןגונתת ס5 יכ ; כוסתמ) ך5 ססכ ףדועסק רנלס תפ ספ ab ,יוֿפרכ
 יקל , תויתככס ןתנק (6) . וכגס סינימנ ודרפיט %מת ,ססיכימנ כםותו שרפו סלוָבע
 תוסכסו ןוומס 79 ןסש ןתו ןונכ ,ןסלוז תרסולמ Din םפנ) סדפס סיסיפ 86
 ספ ,תנעותו רוע תופיכמ ןפלקו (5) .ךרוס תוכפנמ תופכקנ וו ,ןסימולו רולפסו

Dan)תוכתמס תכללמ ,  סירטנסו סיכרלס ןוקת ןוגכ | , סיעכפ) ופ ןוגקס ןוקתו סכלככ  
 עיו (ג) . תלעותס תוכ6למ ופכקכו ,ןס3 כויכו סניתכס תכ6!מ ,ססמ סיפענס סילכסו
 ססעמו סעיננס תכ6למ ןונכ Anh„ תנעות ןסכ ןיפ ,סדֿפס ייח) ןדעו נכוע תופינמ ןסמ
 ,לדסס Hahn רקנו ,סס) סמלימ am ,כסוס יופנו תתסמסו ריינסו כוסו סקוכס

 סיכרנגס סיככלס | ופייתי ןסילי 3ע ,תויסמסמ תוכקנמ ספ יכ .סנייסת נפ סיפעס

 DNERE סיעעפו ,םפנ) סימיענו סינגוקמו סיכיכע ויסיפ ידכ ,סדלס (na סיניעופסו
 122,735 ןדעו (mon ספ יכ ,תנעות ול ךכול סוש) סנטמסת לו תויספכ תוכפנפ
 ןויעס קנת ןסנ םי תוכפנמס ונפ לכ3 סנסו :סעודסו לוילסו כותמסו ריש יככ תכפנמ

pinתודנותס תעכתכ , תוקומע תומכת ילסומ לע סננ) ןסמ ןויעס קנתס ,סםעמס  
 ’Alan ןסכ ןכוכתמס = , תונפנ תונונקתו תונכ תוריקס ןסכ םיו ,לקסמסו סדמסו רפסעסו
 סנpויט סימעפ ןסמ יסעפס קלססו ,ותמכת תוכו ןוקפרס «Ann תנונת לע סעותסיו
 , סטעמס ןוכקכו דוס תלמופ 35 5 יכ ךלעלי 8)ו ,דנ)  וירכילו ףונס תונועפ י'ע
 ססרפתנו ופדסתנ כפל ירס5 כוכס )עו ,סדוכעס תוכקנמ 1b ,תטמופס תוכפנפ ןסו

 סיכרטנעס סירנפכ סימלט ויסי סמ קכ ,סד יננמ סיתוקפסכ תוכוסמ ןס „81393 סגינע

 3עותו can תוכללמ רקנו , טעמ סו ככ 05 םפנס ת)ועפ) סג וככעלימ סימעפו |; ןסל
 לעופ3 סנעלפותפ ןסמ EN ,סעכת תוכ ססכ ר 3( (won רוסמ יסעמס pin סג נפו
 ,ןויגסס תכ6למ ןוגכ ,ףוגס יכנימ תעטתנ 19 יננמ ,ל3נ סנקתפס תוקדו פפנס
 סופו = * ןסימולו ספופרסו ןוכסקס תכפלמ ,תיכסו סמופסו סכיפסס תגסנס , סיכיסכו

nnboק'סנכ לוע סנפרקת 55 ונע  dnsןולסכו ליס תגמול ססכ ןיפס ירק ,סכפנמ  
 סמכת תרקנ ק'סנכמ יפל mans„ סרסנ Pd ווכ סכקנממ סלרת סת5 3; ףוגס תעונפ
 וננכ רס6 ,סימעס תונו יכתפ סו3 וכנס סיגוכתפס סיקיתעמס )36 nahe„ ו
 aan 95 לעופס עיגי .ןסידי לע Seh תורדוסמ תולועפ לכ (טסנוק ,סר8) ףתוסמ סקנ
 תוכלוסמס תונועפס תעיליו ; סיסת כס ןיִכ ,qףונס תעוכת ןסמע סיסתש ןיכ = , ספג
 , וכממ ןויעס קנת וסו ,סכרנס תילכתס Ih ןסילי לע עיגנ ךילו Ep„ ןפולו ,ןסס
 תוכפנמס ככ סנסו ;ססעע סימיכסמ סטודקס (mE יכדג ןיפו , סמלחס רדגכ וסיכס
 עלופמסו יוועס לוכג ןמ ןסכ hin Als דוע לכ ,ספופס תתנ:ס) תוליעומו תוקכוטמ ונס
 יפכ ףלסתי ס5 יכ ,ןושנו סמו לככ סוס .5וסס ?וכנס ןילו ,תורתופס 36 סורסתו

 תתנכַס



 סולקנוא םוגרת ידוקפ מ תומש 6

aeg222 .לֵארְׂשִי: תיֵּב .לָכ לבב  
 mag /י

 an ק וה ו םהיעףמ

 wem : "א וגמיסו - העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקופפ םיכס
 : יל ונכת רשא תיב הז "א ונמיסו יא"י ויתוישרפו :ללקת אל םיהלא

 פרות ונמיסו * םיעברא ויקרפו : תעד וחי הלילל הלילו ונפיסו . ט'כ וירדסו
 ךס :םיעשתו שמח תומותסה ןינמו : םיששו עשת תוחותפה ןינמ :ןבלב ויהלא
 = ךדעסי ןויצמו שרקמ ךרזע חלשי ונמיסו - תוישרפ עבראו םיששו האמ לכה

DD Do DDD ERD 

 רואב

 כס ןוננ סגכוהמ ךכלו ,(י'פכ) ,תועסמ ןנכ ופרקנ ןכנ .ועסנו וכוס סיינתס
 . סינסס סג ללוכס ,(ןפגנ)

 וכינומדקו ,סנוסכס ילגנו וילכו ןכטמס סטעפו סכוס ןתמו סיכלמ .ת)ופג רפס סנש הנהו
 פוכפנסו סיטעמס תינכת לע סיטרדמסו דומ)תסמ סירזופמ תומוקמכ וכעס 3"

 סז לע וננס סילנכנס סירנלס ויס עולמו ,שסכ ומרנסו סלככס וסמ ,ןכעמכ תווטלנס

 מופ סימסנ 939 סיס (מ"ית ומר) ידוקפ טוקניכ פתיֿפקכ , סתלוז לע כו סכומתס תלו לעו רועמס
 כו .רויכ ,ןרֿפו סימס דנככ תועיכי ,תימפרכ סטעמ דגנכ רכדפב dty ססעס דעופ 6
 + סימסבס לכ דגנכ פרוטקס nam , תומסכס לכ דננכ סלועס nam , תיסלרכ ימי תפס דננכ
 wo וו ,סנועס תפ סיקמסמס סינכוכ 'ז דננכ סיתור) סענס ah‚ סממ דננכ סרוכמ
 םינוכתפס ילולג וכנס סוס ךרדנו ; 'וכו סי) סמוד תנכת פרמנכ וכמו , כ'ע ,נ"כנמ סע
 דוס וקימעס סנכ , ג'כלרסו 5"ירסו 'מרסו ן'נמרסו ע'"נפרסו סתננסס יקרפנ ס"נמרס ס"ס
 תופס נכס תפ wong ונתנו ;וכרד יפ) לסל לכ = ,ויטעמו וסס ןיככס תנווכ לע רכלג
 393 ל'ז י'סכ ססע ןכו ,סיכותכס תועפפמ ווזכ 60 ,סוס רוכתס תכווכ תינכתכ 6

 דפוטפ ספ יכ רב לו ,ססב סיונכס פודוססו סיומכס ph בוע = , וילכו ןכטמס תכפלמ
 סריקססמ דכלמ ,'ס 3373 תונכתסססו תוננונתססמו ל'ומ יככדמ ס)ועס יפכ ,רקמ לט
 , בטס6ס יפכ 89373 טעמ)ו רולקס תכוס וכינעו ,דפמ דע סנקרו סכוכפ ססס סינויעצ
 פו , כותכס תנכס) ןסכ 15 ןיפפ תוריקסכ ותופנסלו סרותכ 6כוקס טפכ תל דירטסכ ₪
 , עונכמ 5מתו ונרכז< סיכנתמס ילודג יכפס Jon סעכדת ,ססס סינויעכ סקעת ךספנ
 an ,תודנותס תריקמ יליכק3 ךלי סו ,לחפ ךכד לע סיכנוס ססירכד ןיפע ספרת סו
 תכוכפו סיפקס ילגלג לע סיומרפ סירכדספ 'ס רמי סעפ ,סענענס סעכתס תנסמנ סנעי
 סיילסוכ סירכד ססמ ןיני יסינטסו ,סלפס ah לע סירופ ססס רפפי SER ,סינכוכס
 ליכסכ ססמ לתל ירנד קימרת 6)ו aus„ 6נפי dh , סתפכ 55 ןיע Ich ,סיכנמנ
 ,כונמס תמלקסכ וכלעס וינע כז ,סריתסו ףו)ס pot לדכסס mins ,סוס ףונתס'
 , סיפנסתמו סילוס סס ספ ף6 , וידתי 80937 לכ וקדניס ןכתי יכ , סיטפטמ תטרפ טלרכו
 ןווכל סיתודמו סכוינעס סעכתס יכרדמ עולי סנס יכ ,ןיגעכ סריזס ססב Ihe לוע לכ
 םיֿפור ונס "953 תופיכסמו סגיקנכ תופלתתמו תוגופ ,תונכ תינכת 36 תחפ סלועפב
 :דהֿפ ססעמכ רפסמ ןיפ תוילכתו תוכווכ לוללת סיעד סיפת תמכמס סריליס תופנפנב םופכ
 .םסינע דפע רט6 תוגווכס רפסמ וכ סכרי ןכ ,'ס יקעמכ ןנוכתס) סדֿקס ףיסוי רספכו

 סור



 תש ידיקפ מ תוטש סולקנוא םינרת
 עֶס אלו pen ben אל אלו תנע הס

 יִּכ 60 :ותלעה a 0 ית
 "Dia ןבשמה"ילע הוה ןנע אָנְשמ לע ייד ארי ןנע
 יניעל וכ הֶליל היהת שאו — ir חו .אָמַמיְּב

mmיעל יב איְליִלְב  Hs 
 / ew "לב

 שח

 עסמ לכנ * םהיעסמ לכב לארשי תיב לב יניעל (חל) :ומע רדפו סנכנ
 קוק gb ןתיייה סוקמ .סס meh  סוקמכ ןכופ pro סיס ןיעסונ ויסמ

mpןכו עסמ  Prסיינסס .סיקממס יפל :יעסמ ספ ה ויעקמנ .  mךכל: ועסגו  

 :תועסמ ןנוכ ורק

 נע סיקמפ יסיקרפ ן:תהו דופ8ס : ייפטריפס יפל ליפס ספעמ  פרפ6 התעו
 לופה .דתי ןסיסעמ mm יײ6 ךככ ןפורנכ (Due םיו תופרקמס רדס

 ובל לכ nn man = סיפוס תונכוכ סיסי לס רניס ןיפכ ED סיס
 רכוממ כסתסו ןיבקע m עינו .pm סה כס וכג כקרכ (an ויגיסמ סטעצ
 ילכ ןסכנו ןֿסכג ךירפמו גרופ הסעמ ת:מ .עממב לו (ap ינפ לע .וסקר3ב
 תוקסוכמ :מזכ תתפו ןימינ .תס6 .בסהכ . קוככותמ | תופתכסו וכ כונמנו ףיקסל
 ןפקוופכס רניס לש ונסר .תונק יכל ןסכס .יכוקשמ .סיפתכ .יפולדכס .רועס .וזמ ו
 תוכודל דופתס ןיפמ .תויוסע : ועופר :יפס .ןימכ ןסו :ופתכ DE לע:ו) .תודמוט
 BEN :ויפתכמ :תpמ) :וי:סל :תונפקנו ןפכמו:ןסנמ  ורמוֿפ 255  ןפקימ  רועיס .ידכ
 תוננפמסו :מפ .ףסכ לע תחֿפו ןימוס ףסכ לע ח ןסכ תועוכק ססושס ננו
 DEI" תונוקת בסוס :תותונע יתס יפרו ןסכ כס ויפתכ ינפ) ןסיפקרב יתמופכ
 יטלר = יכסו ?לעסל תתפו ןימי) תס6 ןוילעס וקר תק -ינטכ  ןטסכ תועכמ
 תילנסעכ ןיעוקת תיפפעסס 'תורסרס (Eh ןכו ןיפינ תולנפעכ ןיעוקת תורפלפס
 יתפ = דועו ויגפלמ ול לע דופלס תולגסעב לת ןחתס כמ) למס ףפכנס
 דופסס תופתכ יתשב תוענט יתס ןדנכו WIERRS ןפתס תונק DEI תוענע

DENNסו ןיככוט .דופסכ . תועבט לומ בסתס תועכמו 3:03 רבוקמס ןוקחפס וסקרכ  

 ןפתס תיתסת סיק ןסססו wohn .תועבטכ נומס תנכת ליקפכ ןסכרמו סו לע
 : רוסו .ךלוקו כלבומו דג כי קנו כופס ,(Zen קונד

ITI LO HOLLY OLELL 50590 5555059505 5 0695>099.005 DOO AR 

 רואב

 לכב לארשי תיב לב יניעל (הל) .ס"יפ סזמ דוע רבדנ רקיו 'סכו , (1'3 ן"במרס ירכדמ
 פיס ףפ ןתייגת סוקמ DE„ ונתי כ סוקעכ ןכופ ןנעס סיס סיעפונ ver עסמ לכ: ,םהיעסמ

 םיקממס od ,(' ג) רכדמכ) יעסמ סל ןכו ('ג'גי תיפסרכ) ויעספכ PN עסמ יורק
 סילקס
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 !NIS ןכשמל לעמל דעומ לָהֲאדלֲא 'אובל השמ
 ו En an ןגעה וילע a אנע יתולע ארש י 5

ER ל : אָנְּבָשַמ 3 POTT Son mim 
 ןנעה — (ול)  Sysאָנָבשִמ יולעמ אננע

pn 
 |

 אל (EN )ול( : ןוהינלטמ לאש Pe עס כשמה לָכְּב לֵאָרְִׂ 2

 קילתסמ רעל =
 אל

iA ARAAAAASAAAS RARE ARAR RRNA RRR RRA AA 

 ראב

 ןכש יכ .ותפקס פעסכ ,דעומ להא לא אובל השמ לכי אלו (הל) | . [סינמוס לכ
 קנססמ סוס ךכ רח ,ללרטי לע וס na .םודקס )מ ותנימ תופכס) דימ ,ןנעה רילע
 תרפכס )עמ ךת6 יפרנלו ספ ךל יתדעונו : ביתכדכ ,ןור6ס לע ןכסו לסקס ךופמ ןנעס

mo janסינרכס  DE)83 ז8ו ,(ככ סכ  om Joh 35 vonביפכדכ  : sen Asa55  
 , (פ'פ 'ז רכדפב) Wh רבדיו סינככס ינט ןיכמ 'ונו לוקס ת6 עעקיו ופ6 רכד) דעופ 6
 'ס דונכ למ יכ ןכעס ינפמ תרע) =: למע) .סיכסכס לכי לו סימנוע םיככ 65ומ ספ ןכו
 כקו ,ןכעכ וטלקמ ס'כקס סיס פינס תמנקס תעסכ ,('י ם '6 סיכלע) 'ס םיכ הל
 ןמז לכ )"וכ וכמפ ןכו ; (ס'נעכס) , סידכס ןיכ ןוכלס לע וקניכט סכמלמ סיס ךכ
 תעד) סנסו .ומע 93m סנככ , כעס קלתסג , 533 לוכי סיס 65 ןגעס וינע סיספ
 ,36כשי לכ ינוע ןכטמס לע סניכטכ סתרמ ל וכמל.יכ ,ינימסס סויכ סו סיס "זר
 3379 סז : ינימעס סויכ יסיו סקרפנ רעפנט סמכ עמסמ ןכו ,ןרספ ססעפ ידי לע 6
 'ס לוככ han ךכ רחל mh ,('ו ע 6רקיו) 'ס דוככ סכינפ ריו ,וסעפ 'ס סול ר

ihןנעס ססכ לם סו תוטמסמ יכ ,(ג'כסס) סעס לכ  phלו דעומ )05  hinדונכ  
 דע רקיו רפס תנתתמ תויפרפס Jap סתעד) ןכפיו ,וסס סויס דע ןכטמס mh 'ס
 ph yon ססכ ל ןוידעו . סיפו)מ) ןוטלרכ Bohn ןמ dtyd ורמפכ ינימסס סויכ יסיו
 לתפנ Pens תמקס תונכ (wong ven ספס mins ליתתס 3ותכס ךכד ןכו ,0
 Dh ןנעס ססכ ופו ,סכפנמס לכ ph סלכו ןכ סטע von יכ רמו ,ןופפרס םדח)
 יפיכ 90 ןמ ספמ) סיס Eh רוכלס תלת Ih רוח ךכ כתפו ,דיפת סיס ןכו ,גסקח
 ןיכעס רומנל כותכס ךכלכ ,ןוכג 9703 סו לכו ,'וגו nen )6 6כקיו רמו סיפוננס
 סיססז | ,ינימעס סויכ יסיו , 85מג פיוס םרדמכ סופו ; ותנתתס) Mund , וכ וליקסס
 יפ) ,סרות3כ רתולמו סלקומ ןיפע 635 ?ןפכ כתכנ סמלו ,רפסס ת)תת תויס) יושר
 יפסכ Sen סיס נע ,סעס לכ )6 'ס לונכ ריו רח Den dh‚ רקיו סיסי סו

na Ay)ןנעס ךותכ ניו ותופ 6רקי )36 ,תופכ ככ ןנעס , den Sehrינס רסכ  
 קלתס) cha„ , ןקעס ךותכ ססמ han רפפו ,ןנעס ךותמ sen סויכ סטפ 96 רקיו

 ו'כ) , ספירק his סע כמ , דעומ נס 6 ven כנו : : mh 3050 לכ תל תוסכנמ ןנעס
 ירכדמ



 וש ידוקפ מ תומש םולקנוא םונרת

 ונממ ו (sn + 87? הָשמ ma ןישּדקַמּו ל
an Antןוהיִדָי תָי  Penתה  

 (ATTAS 32 ns השמ on זר

 םכַאבב (בל) 1 ara 1290( ןוהְלעימּב = ₪9

 np דעומ לֲהֲאלָא men א
 Ms רֶׁשֲאּכ ּוצֲהְרִי חבְזִמַהילֶא er -לא כ Type אהב

N im NM DEN) co)םכיו ( 0 ם :השמזת  
av) 3120 SIT 120 “ind רוחס 

 רעש Jerns ןתיו  am NIT mim — re ONזרי
 ותרא ההשמ כ רצחה : אָתְריִביִע תָיהָשמ יִציִשְו

NEM)תכאלמה זרי אָנְנְע  + ₪ on 
 - 6 : A ַײד NTDN NO ןֵּכְׁשַמ

 9 * Fri =. : תצנְכשמ תי 28 ITS ןנעֶה DON סג שמ תי .יל

 למ הָוהְי דֹובכו דעומ ;הָׁשמ לֶכָי אלע סמ
 (ar :ןְבׁשמַההתַא * 89226 * לו יימל

 השמ
 : 'כ 'ד מוי לכי אלו = : '5 כ"כ סיתכז םתברקבו :'כ "כו 'כ ע"י סיקכו וצחרו ןרהא תודלות

 י'שר

 וופוס סיפונמכ יניפס סוי .וינבו ןרהאו השמ ונממ וצחרו (אל) :'ונו ןמסכ
 * םתברקבו (בל) :ססמע DEN םדק סויכ וכ סינימ ןיסדקמו ומוגכתו סנוסככ סגוכ
 כותכו .דעומ להא לא אבל השמ לכי אלו (הל) : וכרקיטכ סגרקנו 109
 «DE סכיגיכ עירכסו יםינמס כוקכס 3 רעומ Joh 55 ססמ כו רמוס רחפ
 ןגעס קלתסנ קל לוכי סיס 5 ןנעס וינע סיסס jur לכ סתעמ רומפ ןנעס וילע

 סנכנ

0000H OEE LE 99 046%--0940490004400599 90009990000 _ 

 רוא ב

mioןרסו ספמ  „wmaןרהאו השמ ונמכ וצחרו (אל)  .[ולפכו 336 3תכם ומכ  
 סויכ וכ 'סיכימ ןיסדקמו,  ופוגלתו = , סנוסכ) | ס)כ na סיקונעכ יכיפט סוי ,וינבו
 ותנווכ ,(י'סר) ונכקיסכ טנרקנו .ופכ ,םתברקבו] (בל) .(י'עה) ססמע ססמ עלק
 וסס לוקמס סוקפכ (סיוגככ (Yon סנתשפ 6"ססו) סכרק סוסש dro ןפכ 3 יכ 35
 סוקמכ נו כוקמס ךרל יכ ,וכרקיסכ וס ופוריפו , סנרקכ לוס יוככס סעו , 3ורק

 לכ
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 ישו 0 :השמ תי ב un 7 הרוב רָשָאּכ דיקפְד NED אָחְחמ = | / m אָמְל תי יהלע  החְנָמַהְדתַאְו הלעההתֶא ויָלע
 ןנשמ ןיִּב אָריִּכ ₪ כ םכשוו 6 ס  והשמ
 החג ןיכ חמו דעומ — ריִבַהיתַא
 ןישדקמו וש = 97 * Ras fF 7% םימ הָמָש ןתיו nalen ןיבו (ei אימ an 2m א

 הצחרל
 י"שר

 כונכ  תוכככק ביכקסו DEN שמס END תעקס סוי bios סיֿולמל ינפסס סויב
 תנוע : הלועה תא :'וגו name 36 בכק רעלנס סויב וכ וטלנס ןתוקמ ןוס
 לולב תנס ןורטעו רמלנס ומכ דימפ לס סיכסנ תסכמ Ines לולב תנס . החנמה תאו : דיפתס

 ןמסכ
DE 090 Haas0%%%55%5%%%5%5%55-55% 500-0000050 55-0550669 - 

 רואב

 סיגסכס ןכ וטעיט ,(ב'מ (dr סכיתרד) לימפ תנע ןכ יכתפ רמו , סשמ תרובע לע
 נימתס 136 ,ןכפמס תפקס סוי וסע |, סיפו)מל ינימטס ars gb סנסו ; (ן'נפכס) , תורולל
 35 ברק כמפנס ,סויכ וכל ווטכנמ תוכרקס 16 ןרספ גיכקס .6) סכולגסנוסכ3 סמפנ ןכספ
 , הלעה תא . רונה תוננכק 3יכקסו ןיידע ססמ סג en נפ ,('ז מ רקיו) in" תומס
 , לימתס םנוע )לכ ףיסס , דימס לט סיכסנ תסנמ , החנמה תאו . דיפת ת)וע
 ןרטעו ,סיברעס ןיכ סקעת יגסס נכס תו רקנב ססעמ לתקכ םככס תל sanft ומכ
 wm pohs‚ סלוכט סנסו ?וסס סוימו , ('מו ש"ל מכ ליעל) 'וגו nes לכ תוס
 Dh ויככו ןכסק = , וינע don טריפ ס'כפכסו ; 9135 תטככק3 gb )כ sen זמס ו
 ,סיפונמס ימי תעכעב ספ יכ den שמס Ad ותעד)ו , סימיס )כ סקנמס תפו ס!עס
 סל ,רוננס תוננכק 3ירקסו ינימטס סויכ שמש dryt סז לע ס"גסככ קופי 5 יתעד)ו]
 ותכו hd) קוספ) Pob 3תכס ופכ ,רויכס ןמ וילגכו וילי ןותכ) 'ס וסוכ סמל ןכ 5

nn»ןכיס יכו ? ססילגר תו ססילי תל וילו ןכסו סעמ  winכויכס ןמ ןפוכ רז  ? 

 , סלוכעל ןיככו ןכספו סטע וופוס 36 , ינימעס סוי לע רעקנ 5וסס 3ותכסמ יפלו 5
ven350 תוננכק בילקס  Mahl,3תלס ופכו ,סויכ וכל וופכמ עונכבק .וינכו  "Er 

 , יליממ סטרפכ נתכמ ומכ ,וינכ לו סניכקס לכ) ןרספע ו ,וסס 3ותכס ?ע
 5רקיו) וינפ סדס 5 ןכס6 ילב pn : בתכט ומכ |, ותדוכעב 1( ועייס סס סו לכ סע

oe pסדס ת5 וינ ןרספ 93 ופניו  or)ופ5מיו , (גי סש) וינפ וֿפינמס סלעס תלו „)3%  
 כנליו ('כ (dt תוזסס לע סיכנקס ת6 ומיעיו ,(ס" סם) vbb סלס b ןרס6 י

 סולכקו 'ס sehn תכתוכס סחנמס nhınp סיכתטס ויככ- במקי6 נו רוענפ ו ןכספ 36 סקמ
 כ'י 'י סש) 'וגו םולק סוקמכ סתפ סתנכפו Arm‚ סיסלק םדק יכ תכומס 135 תונמ
 סוימס סיפיס לכ א ופרפ) רוי יל ספרי ,'ונו וינע Jon ונינפ)פ קוספ לכ6 ,(ג"י
 Yon כמלכ Ads לוכעב ותלוכ סרגו .ons„ סשמ לוע נירקס נפ ,ךעו ינימש=

 וילע



 וש ידוקפ מ תומש םולקגוא םונרת

 חב דעומ Aka הָרֹנמַהדתָא שכב הממ תי
Nat,אצָרותפ ליבק  

STE Syתצנּכשמד  ea N ₪ men 
anתיקלְראְו ₪  malינפל תֹרָנַה לעיו (=)  

 AS IT 3 MIN" הֹוהְי 822 ַײ םֶדָכ אינִצֹוּב
ad 7237השמ ג שמ : aםשיו (וכ)  

ah (13)קצָחְּבְדַמ חי  
 דעומ מ "לָחֶאּב בֵהְזַה הַּבְזִמזתֶא sa von אָבָהְרה

 ויל רמו < : תַכְרְּפַה (ap = רטסאו )אָפ =
map,0 ןיִמְסּוּב תרוטק  

 הוהי MS ךשאפ DIEBE תֶרְמק תרי ַײ ריקפְד אמ

 םשיו (m יעיבש ם : השמדתא mE (ח) : זדָשמ

 קל הֵתָּפַה מרא : 8338589 Sy Jo אָ
MN (e)כ תונכשמ | ערזרב יש = אָתְלעד אָחְּבְדַמ  nam Ay הרלעה  

 Ss yon ןֵכְׁשִמ MOB pen נו ןשמ
 וילע | Ad יתולע

 תיכרעו םירסש * תרטק וילע רטקו (זכ) :סדפ לס 1955 has סוס ךריכ 5
 ab .'וװ וילע לעױ (טכ) :'וגו תוכגס ת ובימסכ רקנכ רקכב רמ6נס ןפכ

 סויכ
IHRE 6656655060 566660660 PET 606046>--8 — 

 רואב

 רמ6 Abe ףסו סיפולמס ימי 'ז לכ וינע כיפקס Den , םיסס תרטק וילע רטקיו (וכ)
 Sol ותו ספ יכס , Po תולונעכ רפעמ סז ןינס ,סיפס תרפק וילע Som סו
 יפו ,תרעקס סג ריטקס ךכיפלו ,ןופפרס ןסכס וס סיס יכ , תוכנס תוכעסנו סתנס
 רפלפ סמו ,דימ וילע וטריטקתט ,  ('ס קוספ ליעל) תרעקל בסוס nam ת5 סתתנו כ

 in) 2 סט) סיפס תלטק ah וילע ריטקסו , 'וגו תככפס ינפל ןת6 סתתכו סו
 ת)עסנו רמל Pb ,ותנוסככ oh ליפתיכ non , ךליפו סז סויע ונלע לע תוכוסל וס

nf obסנריטקי סיככעס 713 תוכנס  DE)ןפכנו ,('ת  ven) dyתל תילעסו עוריפב  
 3130 no סיקס 69 ןיילע , 'וגו וילע לעיו (טכ) . (ן'נמרס יכּכלמ) ,('ד קוספ ליעל) סיתרנ
 ססעט ן"נמרס ירגדמ ם"עכ סנווכסו Fin„ יטוס סיסי יכ , סיעלק 83 ןיבירקמ pr , ןכטמל
 sehon = , סוופלכ ןכס | ,סלעמס וס ven , לעיו .סמיטמסו סמקסס כמג לס וכמוכ ןכ
 se ןנכ תופוולס יכ , סיונמס ms 17303 ןכ תוקע) וס ליתתיע , (מ'כ טכ (CE סקעמ

 לע 9 טל



 םולכנוא םונרת ידוקפ מ תוטש 610

Ds meansרי חקיו 5  aa —J 

mתֶא  N EN maאָהֹודֲהַס  Erישו  
 ןָאָה-לע Dans םשיו

> 
 ת

Sansa m 2mלע  
ITתלי על :  SMS 

 מְלִמ : Sy (x) N MOD (#3) Kurתצנורא ת

a — et]תאננשמל  erזרי  

 רופאי אפקה ופכחפו לע המוו-.הפמה-תפְרפ = תא
 תורהכְד NIS לע . - ו
 aaa תו יי means) TUT הל רשע תועה *

Le) ₪ rarתי 271.  SITE 

 רצ לע אנו 203 רוט Domien להזהר
 אָרָּבַמ ROY אגבשמר א -ובט

 TON (a) : תצהְכורָפְל PD 93 כ שמה רי לע

 םבָחְלּב PD יקדולע וילע pr ( )22( : זרכרפל

 דקה מכ :ER הוהי-- יפלו :םבמל הרע
{nö m : %ישו (דכ)  

 | תראה הרע רֶׁשֲאכ

%- 

 ה
 אָנֹורֲא לע אָיַחיִרֲא תי {

op Maas an 

 תי

 םשמסכ - 5 והשמ
 תא

 ישר

 :תומולס | < תודעה תא (כ) | :סיזעס mp ןכ .להאה תא 'שרפיו (טי)
 ומוגרתכ .ךרי :תינס כמוכ לם ינופלס יללב :הנופצ ןכשמה ךרי לע (בכ)

%#» 
--.30505%%6%056%%55%5%6556%9%%56555%9%55550%569%55%5%6046- 

TAN 3 

 ךותכ סמ ויסט ןע ןורפמ תוחולס תקכ , 'וגו ןתיו חקיו (פ) .(ן'נמרס ירנדמ) ,סמיסמס
‚Sen 56ינתנ ,הנפצ ןכשמה ךרי לע (בב) .(ן'נמלס) , ןכטמס 56 סתו6 5יכסו  

 - (י'פר) | , סד6 לס 1753 bוסס סוס ךריכ , 67% ומונלתכ , ךרי . תינס כתוכ )5 ינופנס

 סעסכ סה סנס (ס"כ ןמקנ) תרנה נעו ןכו סתיפפס ירח5 Does ,'וגווילע ךרעיו )22(

 - 6793 סגרותמ ןכו , (ן'נמרס ירנדמ) , תוכגס תונעס) , סת) ךרע וי!ע ךרפ) , ןכ תוטפ)
 כ;קיו



 הש ידוקפ מ תומש
Tasתרא  un ma 

 ותא תשדקו ותא תחשמו
amיל  + = sn) 

 ana DH wohn בירק
en mhk Amen ₪ 
ars Annונהכו  

 Anm יל
 טבלוע < םכתתשמ

vanשעװ 6  ya 
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--9092-06%909%%%5%999%5%9%%5059%99%%9%%9%999%99%590446- 

 רואב

 , ועקריו (ג) .ספופ ערפי כ'תלו ,ללכ ,'וגו שדקה ידגב תא ושעיו (N) מל
 , 3סוס ןמ ןידלכמ ויס ןיסע 'ולילרו, ומוגרתכ ,('ו ונק סילסת) ןכפס עקור) ומכ

 ןיווע ויס ךפיס ךדמנמ וס ןשכ | , תוקד ןיסס , (ןטנהפרסיומ (han ו'ענכ 5רד":טס6
 ןתופ תופעל סעס Pybd סיניתפ ןסע Php ןיקד ןיסט ןידלכמ , ןיטוסס סע 3סוס 6
 כסו de דקל עומ , 301 סס3 רעפנפ , לופלו ןססכ ןימו ןימ )כ סע תכולעת ןי)יתפ

 Ser‚ לופכ ןיטומ ןינימס לכס ,ןיפו ןימ )כ סע, ןכו , תלכת לם ןיעות סקס סע
 תכ5)מ נכ3 ףיסוס ,Pb ן'נמרס כתכו , (En) ,ןסמ דתפ לכ סע יעינט עות נסוסו
 כסז לופפס ת וקעיו רמים יופכסו ,ןפככ ית)וו ספענ ךי6 תונמופס ךכד םרפ) םדקס
 סנקתנס 1693 רפסמ ןכתיו ; סלככ ךכלס ןכ יכ , 'וגו וכ וסע תופתכ בסוס סקעמ 'וגו תנכת

 וטלחמ :
etenderestendre , i"y)5 b"oobch (1(ןעגהטרמיומ)  « 



 סולקנוא םוגרת ידוקפ טל == תומש 396

 ער zen זרי ּהָּב תֶאְו דעומ לֶהֶא חַתָפ יִנְרַא
 אָחְּבַרַמ AN Na ןֶּבָשִמ 2.

nam29 1 ראו תֵׁשֹהְנַה  Sen won 
53 AN היל יִּד אְׁשָחְנְד —— AN) hi רֶׁשֲא nenn 

 תו 69 : אָחְּבְרַמ יִנָכ =זחרָא )ל( : ַחָּבְזִמַה לכ
 en SENSE SORTE רֹוחְס אָּתְרַד "360 2

 יס לב :רו en nn רצחה רעש
zn ba my mad W5 — J2 meh 

 רוס רוחס אָּתְרַד :

"Ianאָנגְרַאְו אָלְבִתְמּו מל <  Zn] —— 2 umטל  ₪ mangaןמגראהְו  = Er 
 תעלותו
 י'שר

 ידנכ ןיסט ih נפ ןֿפפמ ןֿפכ רמלג 3 טס וגו ןמגראהו תלבתה ןמו (א) טל
TE 

Nee 0666-- 

 רואב

 ם'מכ ו ,תנלכ תפרמכ וכמפ סעט וסוס ('ת קוספ ספ) ?סקיו 'פ ףוס סנעמ) וננתכ
 ,ס'תס ת5רוס) ת"יכס תפרוס ןיכ )דנס שי יכ , תוקנה תרעמ ומכ וסע ע"נרס
 ו ףסככ וסע סמ ריכוס סמ) ןופנס רמ6 ע"נרס כתכ ןפכ ל"כ קוספכ סנסו , ם'ע
 , 391.995 סתיס סכונמס יכ ריכוס סנס ,ניפס לוסו ,ספוגתס כסונ וסע ספ ריכוס
 ס)כ ספיס סכלמס יכ , ןוכנ סז ןיאו ; תרוטקס pam ןור6ס סח תרופכס סככ סג
 סילנסו ןח)טסו תכוטקס pam ןכו , ןוסמו תיכמ וס כסז יופ5 קכ ןוכ50 ןכ נו ,נסז
 Popt סמ יפכו ,"סלכ נסז סתיס תרכופכסו , סנכ סס כסז סיפולמ סיתיכנסו סיסרקסו
 וסע ףסלכ וסע סע ריכוסס יתעד יפלו ;3כ סנפכו ככ סככפ יכ סתיס לח רככ וגיתונפ

 ככ ללוכס וסע ןכסמס דמוע סיס DD ףסכ לע יכ ריכוס סנסו ,סיכופכס ףסכ
 .ל'כע "ןכטמס ינכ לכ יופכ כסז סמכ רעם לכוי יפו , רשי ינכל ןורכז5 סוו ,סינכס
 יופכ רמתיֿפ ליב ונממ נסוס יכ , נסוכ סשענ סמ ססרפנ רפס נפ )"ו ן"נמרס כ'כו

 , נסוס pam ןסנטכו סרוגתסו תרופככו ןוכ6ס רוע: דיכ וכממו , סימילנסו סיקרקס
 ans סס) סעמ nme רפס 5) וכ עי כסז סמכ י)כ לכ יופ5 עדי כס רונעכ סנסו
 עכסו (רככ סירטעו von )'5) סיירככ בסז ונדנפנ (ד"כת זמכ) טוקלינו .נ'כע ,נקטמנו
 סלונמס תלו סינורכס תו תלופכס תלו ןוכ6ס תפ וסע ונממ |, סילקט סיסנטו תוקמ

 תוטעל ונממ ו5יקו , כסז וינכ לכ ת6 ופעו name Dh‚ ופלו ,וינכו ןסנט | , סילכ לכו
 , כ"ע , תונופסתס תועיכי }5 סיסכקסו תועכט ופעו ןסימיכנו סיטרקס ת6 ופלו תכורפ)

 . (ג"כ קוספ ליע)) םדקס nahbn לככ סכ5למל Eon סוס לכ ורפפמכ ללכנ סז לכ סנסו
 וקעיו



 חצר | ידוקפ חל תומש

 תרַא mp AO רֶכּכ
 יגרא תראו שֶרקה ןגדַא

ns? DYTS תֶאְמ Ionen 
AS) 2798? 123 ככה 

 הָׁשִמֲחַו תֹואַּמַה עבְשּו ףָלָאָה
 השע םיִעְבְשְו  omםידּומעל

 ( mayםֶתא קשה םֶהיִׁשאָר :

 סולקנוא םונרת

NEED 23 זרָאמ 
  m —REיממס

 תושרוק  mיכמס

ish NADןיבמס  
NY,223 1723  

 ףלַא AN (תכ) : אָכַמְסְ
parזרָאמ  ya 

m mp Nom 
 men som ו .אָירומעל

WEDשחנו = : ןוחתי  
 0 טכ

Nabe "pamהרכב —8  ESתרוָאְמ"עַּבְראו  

 ms 73 שעמ(פ .:לָמָׁש רכס :ןעלס הא
 ש 7 שיר להד ה

 ינדא —
 : סע סע תשחנו: סע סע ףלאה ןרהא תודלוה

 ה

 יגרא תא =: לכת5) ומונכתכ + תקצל (זכ) :סינק5פ ס"עו min עכטו 6
 תכרפס יכללו סינל ו"5 ןסנו סיטרק ק"מ ססס ןכטמס יסרק כס . שדקה
 .םהישאר הפצו (חכ) :ססכ ביתכ תססנ סינרפס רפס לכו 'ק ma סעכר6

 : ףסכ סכיקוסתו סכיס6ר יופלו 3יתכ ןלוככט ןסמ :A לס
 ןמו

--3320%%9%%%696%6%5%%%%9%5%595955%590%5%96%5%%90%6%-- 

 רוא'ב

 סד לק ותפיככ) ס'כ וספ ירסתמ 616 סס) ןיכומ ןיפפ | , (ו"מ 6 רכדמב) ףנ6 תופמ
 Bde כפול וגתרכ לעו , ןיגמ) ןינמ ןיכ סירפע (So 830 סרפ סט סיס hd כ'5ו ,  ןופפרס

pn35רםי ילנמ  abןיכ דחפ  poyןופ6כס  „mob556 ,לולג נפו סכ סז סיסיו  danרוד ינינע  
 . תוללותס רדנמ pin וי סז סנ סיסי ספ ל)פתסל ןיפו ,סנועס נסנמכ נפ ויס 93700
 ינדא תאו שדקה ינדא . 8כתפ) ופוגרתכ וכיכעו , תדר ופכ ד"ויס ינענמ רוקמ , תקצל )12(
 ימדק ןיכו טדקס ןיכ לילנמ ותויס רונעכ ,תכרפס 37301 ,םלק ןכקמס כותכס רקי , תכרפה
 הפצו (חכ) .(ן'נמרס) ,סיפדקכ סדק יגל תלו שוקס mob ת Inh ונפכ ,סיסלקס
 , (פ"י קוספ ליעל) ףסכ ססיקפחו — יופלו ותכ ס)וכנמ , ספמ סילומע נס , םהישאר

(on)לכ נפ , לקסמב סמענ 4 יכ ,ונכו רויכס ריכזס 6) ,'וגו הב שעיו (ל) +  
 . (ן'כמכס) , ולקקמ ספמ עדי לו , ססכ ס5 תופכנס סימנס ופיפסש תוקרעס

 1 הכ
 לככו

12399 
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jan DRENלע הגש םבירשע  ep smורפע  
net = =: = ₪הָאְמ  

eye)ׁשֵמֲחַו ןיִפלַא תצָחָלְּ ה כ של  
neeשמחו םיִפלֲא  MINDהֶאּוהַו כ :ןיִשְמַחְו הֶאְמ  

 האמ תרַאמ יהיו )13( : םכישמחו

ne) 

 י'שר

 תופמ pie ןס ירס Yin ah תופמ פס רכיכ .סינלקס סיפנכ תסנס 55 וחֿפ
 סיוע nn סיעתו תופמ שמתו סיפנמ תסנססו רככ תפמ ירס סימנס 6

ee os Aree ד RCP ul 

 : סע סע יהיו ןרהא תודלות

 רואב

 רפסמ סיספ רנדס עריפו ,סיכטע (Yo ופנו ךכ ךות ספנס ופילטסמ סישנ6ס ידי לע
 רפסמ סיסו , סיטדת סענשנ סעסמ סיתמסו יו) ענק רפסמ סע סלמוממ ססס סימינקעס
 ס)וע תונו ןסיכמ ןינומ סיללמ תפילי)ט וטת6 ))כסט ףלו :סופ סיניכמס ינסכ לקסס יפה
 מיי םדח) סנוספרס סנע לט כס"י ןיכ סינטס ןינמ סנכתנ 6 ס)וע תונס ןיכמ) כ'ו , ירטתמ
 73 סתנש ומי)טס 59 כיײפ דעו Wenn סיד)ונס לכו |, סירלמ (Phys תינעס סנסס לש

Enיעיכטס םדחס וסס  Ipסנםס  dytdן'נמכס ם'מכ רמו) ןכפי מ'מ | , סירלמ תיכי)  
 לתל dab oh יכ nenn‚ לו ןסינמ Pb וכיפ סל יכ3 Hub ןיכנמס hen יכ 'פ םירצ 3"
 יתכנו ןיכרעב ,תעל תעמ Dumm סס ךפ סד6ס תוגק3 סכותס won לככ ןכו ,ודנוס סוימ

 , (כ'ע תי ףד) ןיכרע תכסעב Win ם'מכ ,ירבע לנענט ber סזותפ סלקכו Hmm ירע

 - סתכק ןכ י'כ תטיפל סו לכ |, ןינמ) ןינמ ןיצ סיכטע לכ סיעיגמס וכר כ'פו
 תולוכנכ סלונעס סקספט ספ , ך)ילו סרות ןתמ תעטמ סיו)כ סלונעס סתיכ ינכ תטשלו

 5וסו) סיפנזו תונוע בסס תמת רפי ינכ יכענ וניכקספ anf Shan וסס סוימ
 ינס) 05 יכ Ares סויכ סנ !6כשי יל wos and Bis ופ un)‚ ל ןוספר ןוסל
 ירכלו ,י'סכ לט ינס ןוט) וסו) וסיכקו כדכ ויס סי)עמסו ,ןסילע דופענו תונרקס
 ווטלכ won יכ ,(סיסופת וסינפו 37) סס }כפי יב יפעלע נ'ומ סע כתכס ס'רס

 יווילסו ,סעס רפסמ3 כל שו in„ לש ןויגל םויס) יול pot 9032939 כ'ו ,סנוסכס לע
 «sp )5 ינפממ 66 ,ןופלרס ןיגמכ וכ dwsd רככ דקפת 89 יו) סעמ ת6 ך8 לס

„NED ןינמס דע 6וסס יונס נתכיט סוקמ סיס 53 ,םוריפ3 סרותכ ןוקפכס nd 

 ןוטפרס ןיכמכ ספ סיככונס סיפממו תופמ van סיפ)6 neben ףנ6 תופמ םסס רפסמ התעמ
 ןיכמ ןיכ סעסמ סיתמס סוקמנ סתנש תפ סימי)טמס וכו mb poty Jın„ וס סנ

 רפנמ סמ יפכו ל"ז י'סכ ם'מכ רמפנ ıb „fen יכ 'פ תלסתכ כ"ז ן'נמרס ם'מכ ןינמ)
 סינידס pm ןיככע) קודו ,ירטתמ ןיגומ סד6 «3 תוקע)ם ,וירכד Dh כ"ו ס'רּפ
 ם'מכ pn‚ ירפתמ תוכולס תונשו קכ mc ןינמ Dh ,תעכ תעמ יוסד וס סירכומס

I'mסידקפס לכ ויסיו יכג עוריפכ ורמ6 סככ םרדמכו ,('ע נ'י ףד) ס'כד ק'פנ  pp 
 תופמ



 וצר MDB חל תומש םולקנוא םוגרת
 רש לכְׁשַה תריצְחמ wen על תונלפ
 לע ---כע רבעֶהי פק שדקה רבב לכל וש

 םידקפה
 י'שר

 תנדנכ סתע ףלו רכדיו רפסכ ןכטמס סקוסס רתפ - סנינמ סלע ךכו לקרשי ויס
 לכ רככ תקמ סלוע qih תוקמ EB לש סינקפס יללק um yo ךכ ןכסמס

 רסס |
-+032099099990%90999999998099990999099099%9%8590%6- | 

 רפאיב

 ווטלכ יניספט תוכוכנס ןמ סדונעס סקספ סויס ותופ י'ער עליפ , וקספו Dh 39 Inh‘ יכס
 ןכפמס סקוסמ דע סכופפר סנק סתופ לכ וסיכפו 372 וסמקו = , ןמק) ףיכילכ סנוסכס לע
 bלקמס סעט תניננ ןפכ קיספס) ךיר5 ,סיקספו יספ כר במ יכס פנירתפ Mb ,ותמו
 ( ?טספ סעטכ 6רקכ פוספכד | , ופופ סיכוק ולס wo 5טספ סעטכ רקי 1 , bתסגתקב
 סתפסכ 36 ,סונעס ססק onen ,תועע ו!עו לע קכד רפי ינכ יכענ תפירקמ עפסמ
 835 סת)ס Ads רפול םיו yon„ לע סקכל .סכיפו = , סדכ) סכיתס תדמוע 5תפנת63 רוק
 לג וייסד | , סתו)עס) סיכפכס סתופ תולוע don ,ססינע לועענו תוכנכקס ינסכ
 ינתד יס han קיסעו + 'כע "ןמק) ףינידכ סיגסכ) ופרפוס (mp וקנסמס | , bוסיו
 פופירפ וז רמו6 ססכק 73 עקוסי יככ ,(כ"כ עי (DE ופלקפי 'ס Ib סיסננס סינסכס סנו

 וסינקו 373 תוסיכפ וז כמו ינכ ,(כסס ןמ םירפס) תוכוככס ph כיסוס) תורולב

 < וכסזוספ 'ס 35 סיטנכס סינסכס סס ימ 6 ,סינסכ תורוכנס ופרקנ 85 רעונכ)
 ,תטנרק ניכקסנ 'ס 38 סיטננס ססו ,סינסכ יכיסכ ועענמ וסינקו 37 סז ,כסס ןמ םולפל
 ,(3'ע כ"יק ףד ספ) סיתווכ 'ילתמ סתסד ,סתרק ןפ י'כ תעד) סתעמ י'כע ,(י"עב
 כ'פ סיסו , 09993 סלונעס ןכעמס סקוסעמו | , תוכוכנכ סלונעס ןכעעס סקוס Alu דע
 סילקסס hin י'ע סיכמנסו | , סיכד6ס תמורת (I תכגננ) עק סינתוס Son יול טבט
 ענפס כתננטמו ,ןכסמס תעקס רחל דע סעס ננכמ hir לו an 89 ןיילע יכ , ססס
 Maße wa ,דקפת ) md סטמ ph ךפ וכ כמנו ,ינםס ano לע mn 63 וסס
 ויסו = , ק9נ9ג) עקכ י'ע סיס ינפס ןיײמס סנו ,175( ס:מנ פויס) In לט ןויג) וס ילכ
 5יסס סייננס סתיסו | ,וכרעלי ch „915 תונכרק ססכ תונק) ססס סינקםס Pin סיכמוט
 סופכק (od, Th ןפכט רתפ נכסי סכ mon סכוס לק סי!קש יח תמומת) סמוד

 ויהש ןמו לכס יפ) | , לכו dan ןוימדס Ps ף6 ,סכות Ju סינקס יפית תמורת סע לוח
 סגינס) כועינפ 'כ | ם"מכ ,5נכ וביכקס 690 [oh סיתכוו ס)וע וכיכקס כ 23703 לפרסי
 spa Bis ıh ,(ס"כ ס סומע) 93703 יכ סתשנס סקנמו סיתכוסד 5כקע (ב'ע 'ו ףד
 ינכמ יסס סייננס סתיס נו ,[(ספ) (כיקע 'ר ירגדכ ,'ע רבע )5 יול לס וטבט 6
 יכ  ,ללכ כ טנסמ תנו ,סנסו DB לכ לס לקסס פילסמ תנומכ סלעפו סנט סרטע קלט
 תפוס סמטס יפלו 5 hen) יכ 'פ ת!תת3 ס'כ סלעס ןכ) ןינעס nd 636 ספיס ל
 לים ענgס רפסמכ (mE ןופסרס ןיכמ ןיכ לפכסי יג כפסמ סנרתנס רמו) מפ 8995
 וסס יוככס ססכ fan כלו ,רייפכ ' דע כ'סי תכתעע ססמ ותפס סיתמס 73n ס))כמ

Tom 1.חל  Ooגע  
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 עכשו man jm> mem תואמ .עבשו םֵלֶאְו
 wen  ןיעבשו  זרָאָמ 48 :

yaאקלגלוגל אלקה ו תרֶלְְלנל עקב כ + שדה :.אָשרוק יעְלסּב ןיעלס לש לש  
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 וס mn“ :(סיועס ת6 ווט לע י"סר ם'ככ סיסנס לע ןדועב om pn ופיכסט נ"כ)
 am וס so ינכ ,זמוכו 27950 סוסו עובוס לע ןותכ לוגע כקז נס עילת

 טיסכת
2 200 0057 755 777 7577 7075777777777 2772777757727 2577 

 רוא ב

 לע םישנאה ואביו (בכ) = . סתנווכ יתעדי ו = , ותופ ותור ופלמ Sch לכו 139 וכדכ
 כיעפסס 35 לקס ןמ ספרוסס נסס | "שישנ לע יככג ןיתימו, סגכפ סולקנופ , םישנה
 .za , סיטכס עס סיעיטכתס סיפנפס ופינסמ סנווכסו ,ועמקפכ לע pin 935 ידכ
 62קיו) ספונת סיככנק סמל לע wa , סע סוקפכ dv "hm סע ףילכוג ,ınbı סגלת
 ןס5 סיסנס לע סעט 3תכ ן'נמרסו . ע"כ6רסו י'טר םכיפ ןכו ,סככ סינרו ,(/ג גכ
 ךכו , ןסל Yen סס) ופנמנ רע6 סיטנ6סו , ןסיעיסכתו ןסיפזנ וקרפו | סנוטלרכ וקכ

vnסמתנמס יכ , ('3 1 סיעשי) סירפ6 לע סרפ  ronנו ,סירפפנ  one165 לע  
 .בידנ לכ . ססל סיעודסו ,('כ 3 רכדפב) סקנמ von wor ,('מ כ תיפפרכ) 55
 ph סנװכס |, )'כע 'סינמכ סע רוס ןפטס ךרדכ כל תנידנ ול, ע'נפרס נתכ , בל
 שנכנס יכ ,3כ תניל) סנ 3% בודג לככב סנס , oma ספ סיסנפס hab ריכוסק
 כו , ל)כב סנקנסס ,ןפסס pin לע ('ס hr רקיו) יניממ 'פ3 כפכ ןכו , רכז ב
 וס י'פכ טכיפ rm‚ . סכסכ)ו סכפל ןידס hi ,('ד לי 837( סינסכ ספ רוס

 + ןזופס טיסכת וסס 302 ע'נפכו , דימלס וסו עוכזס לע ןותכ לוגע כסז לם םיסכ

 'לופ כתכו . 'ל3 סגכותמ ןכו , סנוי יבכ סעכ תת tab סיסכקכ ק'דרס 309 ןכו
 תת קונתס mins יס 13 ןירכתמו ןינקטק טס ןימכ %וסט י)סס וסע יתעד יפלו
 + 'וכו גלס ייתל קוקס יפל | , סינלס וב סילעמס ינכס 6909 ןכו , (עגטפמ-וbה) ןוכגס

yohrsn 6ןרפ 36 סיהחכ  mrכמ ןכו ,סילנכו תוכסוכמ 69 ,('ד מי ?6קזי)  
 במ ןכו , סיננככ ,("י'גל '3 977( סיתוקכ ספנפ ת ולכליו ןכו 'ןלפנסנ, סונרפס
 ןיעכ .יוסע טיסכת וקוריפ ןאכ סגס ןכתי ז'פלו = , ל"כע ,(סש) סיתסחנכ וסרספו סז רתֿפ

 וסל ע"נפרס םריפ ,זמוכו „2363 ,תעבטמו .ףקס טיקכת קוס ,סוגו : תלסלש
 סלענסס ומלעכ וס םריפ ) 59 53703( תוטמ ar" ,'ל3 סנרותמ ןכו ,עורזב

 , סתרס תיכ )₪ קופד וס 'יפ ל'זרו ,זמוכו סלע56 ןסיתע וככזנ ססו , עורזס לע
 כ'כו
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 לכע
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 .רצהה רעש ךסמ תאו ספ סירסע סרזמס 75) םורפ ןוליו

 םולקנוא םונרת
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 אשּומש יׁשּובְל תי (ש)
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 wo am ןמ
 רב יל (INN (אנ)

 ילכו mb .יִעְרְתֶא יד
 ּהָחור MEIN יד
 זרי ּואירַא היי
 יי םבדק אָתשְרפַא
 !NR ןבשמ תריִבעל

 לבו

 :סגרס סירגד ןכו
 רסע ססמס ןופכ 755 ונמיס ןימוקסו בסכ סיסמת סיסס רסס ann Ib תויעמפ

 עוקתל
 : (Ep סילנס

 .תדתי (הי)
 . םהירתימ

 : תועסמ קוליס תעסכ תותכומסו סרונעסו ןסנפסו ןוכפס תוסכל
 לע

 :ףתכנ סיענק סמל סרסע סמק רמפגס סולד; ןכו 6
 :תוככ ועוני 550 ןרלנ תועיסיס יפוס ססב רוסקנו
 .ררשה ידגב (טי)
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 רוא ב

 ךרונ) ,ררשה ידגב (טי)

 ואציו (כ)
 רשא (אכ) .תכ רחל תכ דעופ כס )6 וכ

 35 סנרק) ,'ס יכרלב ס3) סננ יכ
ıיכ ,וידי סב ןמיס יפ  

NENתוכרטלמס סשעמס  

 סס ,ותא וחור הבדנ רשא לכו
 לכו סינג | יעכת6ל  רכג לכ, סנרת סטקנופו

 .Sch שיש לכ ביפכ ha וע 33
1279 

 ,דמ)ממ סדמ)ם ימ ססכ סיס ו
 תוקומעס תונונתתס לכ 1333 מו

 . (ן'נמרס ירנדמ)
 ,'ס

 ןקיוי סנרת ןכו

 . (י'טכ) ,םּברִכ .סירכד ןכו .סנקנ ןופנו רכז med ןפכ יורק
 . תועסמ קולס תעפכ תותגומסו סכונמסו ןת)םסו ןורֿפס תוסככ , סעיסנס

Sm mn) „Na36רֶסי יככ תדע לכס  
 , סכ5לפב סיקועס 3( mon סס ,ובל ואשנ
 ,סתופענו סכ[/)פס
 , ןינפמ ררועתס ספ

 , כטותו tan תכנמ 5
 תמוכת תפל | סיגדנתמס
 'םיתי סיתוכ | תימ)ס6 יד
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Ahרּוָאָמַה  ST SEN AN) DIS) 
An DAN 4 mas sisal 2 

ARTEMIS)אההְהנאְר אהשמ תיל :רֹואמַה  ןמש : 
Nam) te;תרטקה  INNתֶרוטקד אָחּבְרמ תש  

 הותירא . NED ראש ההשמה .ןמש תֶאְו 92
 תותובְרְר אָהְשִמ ריו | מע

MERתֶאְו םכימסה  Mm erאימְסּוּב תררוטק  
 SEE אָפ תו + ןֵבְׁשֲמַה חתפל חתפה

Ing )₪הֵּבְוִמ  yaכ -תֶאְו  bei) — 
 הפ ב לשפה אפ Dig תשתנה רכב תר תצגתלער אחברמ

 ככ תו ns זר ""תֶא .יְלָביילְכְדתֶאְו וי
 Se m, map יעל תא (י) Dr רבה

ha —רֵצְחַה מ ל השלב  sang ART PORYTTISהו יתודמע הי  
 INT NDIB תְָואָהְכְמס -תֶא () ST רעש Bela תֶאְו

 zo MI m iS | תדתי
 אנבשמ :

 י'שר

 : סלורפ סבית ןימכ nen 5וספ ןפכלו ןפכל סילפ ול ויסס ספ לע יתסריפ רככ - םינפה
 םרופמ 332( (1ז"עלכ | שנ"ילו) .היתורנ :תותתמו סיסקלמ :הילכ תאו (רי)

para (m)וכ 65 .רואמה ןמש תאו 2703 ןיגותכנ תוניפפסו ןמססס  
man. 7795תיזס םלרכ וכגרגמ תומנמכ סרופמס ומכ סינמס רפסמ סנוסמ לוקס 3כ  

 סיפרק סס ויס נס תכומס ינפלט gun .חתפה ךסמ (וט) :ךוו תיתכ וסו
 סנקנ לו רכז 'כ ןפכ יורק Sn ירס .הינדא תאו וידומע תא (זי) : תועיכי ו

 ןכו |
99H HH 9 Deee-0960900000090040090090000090099000 — 

 רואב

 3 Ed ,היתרנ (רי) .(י"םכ) ,('ת 'כ עפוס) ךכרד תפ ךפ ננס ,(י +
 , רואמה ןמש תאו .(י'םכ) ,ססכ סינותנ תוניתפסו ןמקספ סיכיוכ | , (33'6 ןפפווט\)
 וכגרנמ תותנמנ טרופממ ומכ ,סינעס רפפמ סכוסמ לוסס ,3כ man ךיר5 bוס 6

 , סידכ mal לויכנ ןיפ סנס , ריכה תא (זט) ,(י'פכ) ,ךזו םיתכ וסו ,תיוכ פב
 כלת יכס ,הינדא תאו וירמע תא (זי) . (ע"נ6כס) , סיפוסכ ויס תו)נעס לע י)ו6

 יולק

+ (jpeubl) lucernes 1665 (1'ע)כ ם"ינילו (1 
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ms Porn —J 
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 פולקנוא םונרת גפר

 wen לָכְו ₪ + אָנׁשּוהְבּו
 ןּודְּבֲעִו ןותיי ןוכבד אָּבְל

mיי ריקפ יִּד לָּכ  : 
 IT אָנְּכֶשִמ תי (א)

 תי ּהיאפוח An ּהיִסָרפ

Mans377  

 יהודומע mama תי
mזרי ₪9 : יִהְוכְמַס  

 יהֹהיִרַא תר אָנֹרֲא
 אָּתְכְרַפ MI אָתְרַּפַּכ תי
 ארותפ תי (גי) : אָסְרַפְד

mnהו יקרא  >> pam sapןהלשה"תַא ₪) :  
 ו רידבדחרַאְו :אנפצ a היה

 תיו

 :תֶאְו 6% :םינפה םהל תאו
 תרנמ ירק ויחורב

 י"ש ר

 .ולהא תא 27569 יורק וכותכ תופכגס תונותתמס תועירי .ןכשפה תא (אי)
 :סיסתתו סילק תוכוע ססכמ .והסנמ תאו :גג) יוסעס סיוע תועירי 306 וס

 . סליסמכ תככפ .ךסמה תכרפ תאו (בי)

 .ולעב תכס (' 3וי0) ןכו ךכסו ךספ יורק
 דגנכמ ןיכ סנעמ) Pa :ןינמב 337 לכ

 םחל (גי) : ךכרד תל ךס ננס ('3 עסוס)
 סינפס
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 סתע רפס ,ןכשמה תא (אי) Sim„ סעונת סזכפ3 ,סתװ סוקמכ סנעמ) םדוקס

 , סלולג  סכ6לכס יכ סס) .עידוס) , סטס סוכל Joch סכפנמס 6 לנכ ךרד סלטס לכ 56
 דינג רש6 סילכס תו ןכסמס תל רמופכ , סעידיס 6"סכ 3  ךכלו ,ס3כ סנדנ סכירלו
 תופרנס תונופסתס תועיכי mm ,(ן'3מכס יככדמ) , סרועסנו סערפב סיסועס סימכסל

 ןיפו ,.ןקטמ וסרקנ dord ?עס סילומעס תספת דע סיטרקס 73 ןסיפתתפ Sinn סע 12103
 תועיכי לס לוס ,ולתא תא .סעוכת ססרפכ יתכתכט ומכ ללכ3 סילומעסו סיטלקס
 ןכטמס לע 3083 סיוט תעיכי תיסעו pi „dab 6רקנ 735 Arab | ,גנ) יוקעס סיזע
 נס ססכמ תיפעו 319979 ,ססכמ ופרקנ סיקתתסו סיליפס תורועו , ('ז וכ 3(
 תכלפ , ךסמה תכרפ (בי) . ₪ ספ) ote סיפתת תכע ססכמו סימלמ סיליפ תרע
 3ויפ) ודעב תכס ןכו , ךכסו ךסמ יורק , דנלכפ ןיב ,סנעמנמ ןיכ ןינמס 937 לכ , סליתמס

(°P 
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 הכל יתתה ל5 < תרפיבי ובל ar לב הוהיל
 :אשתת אפסכו אבה ףשכ) בה! הוה — תַא םדק אָחושרפַא תַי ית :

Sans Som 0 —A תלבכתו ) nenn 
por ץּובו יִרוהז עבו om ששו — —— 

 יִעָאְו .תונוגססד יִבָשַמ a םיִמָּדֲאְמ םליא תרעו ( N) יקמסמ יֵרְכָדָד יכשמו
 Nm ₪ :ןישש משו ₪ : םיִמש יצעו םישחת

 — ern? mean —* םיִמְׂשְּו רואְמל
GER GR SEIEN ——מ 7  

 (E a8— אלרוב רופאל (br a8 םהש
 Ne | עקשל | ןשחלו

 אנשוחבו
 : '3 ו"כ תועונע - '5 'י סגיגמ 'וגו לב ןרהא תודלות

 ישר

 : סתפוו5 סוקמכ ותכפנמו ןכסמס פכדנ יפסריפ רבכ 35 ID יורק וכדנ וכלט סס לע
Rh Ä 

—064490400 III PIE POEP FH HOT 

 רוא ב

 סנווכסו , קדקודמ סוס 'נס ןילו = , (ע"כ6רס 'כ) , ob ספורת סכתלמ ותק :סככו ירוכעכ יס
 han ןכ) ,וינפס סמ לע סניפנסו ,ונעמס dy do Jahn סתיקנס יכ ,סניתנס ךפס סתיקנסש
 סנס ל"מ) סע סמיקנס תרזג 3ת רפפכ סופו ; ד'מנ סע סכיתכסו ס'מ סע סתיקנס נוכס לע
 ופוריפו , סימ טעמ יל כ יתק , ('מ ומ תיפרב) neben סלגע יכ סחק ומכ , סניתכס ןיכעמ פיס
 וכלי ונעספ לט ,ובל בידנ . ob ספורת סכתסמ ותק ןפכ ןכו , יל םת) סיסס סתיקנס
 בידכ כ ned min סיסו , םיפס רוס 3ילכ סז יפל סנסו ,(י'קכ) , 39 גידנ יורק
 לולנכ wa „u 13m sch ככ , סרז וכל כילכ לכ תנמ, נתכ ע'כ5רו , ףסוכ ו"וסו , <(
 "גרס ךנוט רכז ,('ז ס"מק סינסת) ךכוט ככ רכז ,כולנס ךערוב ,(ופ וס (Job ךערז
 ep תיספרכ) ייו סםכפצ בפכ ןכ לו ,355 רות כידנט ויככל ךותמ עמסמו , ל'כע

 סנווכס יכ ,ףסוכ "וס ןיפ כ'פע6ו ,םיֿפס כפות SE יזנכקפס סגכתמס תעלו ; )3"

 36 ,'ס תמוכת ת6 יכי ומכ . 'ה תמורת תא האיבי .ונכ וננליט סמ 35 3m לכ
 פופ( יס6 יכ סול וסו ('ו 3 ליעל) דניס תפ וספכתו קתפתו ןכו ,םרפי ךכ רמו סנכו
 ילנכו וינכ | תכ6למו ותכלפו ןכטמס תכדכ wahs רככ סנסו ; וסופכ סינכו ,(עכ 'כ '5

 ערוקס
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 : אי . אמויב ןובינבתומ לבב

 ar  םבכיתפשמ | לבב le ה ה
 <: הל - (ac oll =: TEN 0 :אּתבשְד
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 אָשַרֶּפא כמ , opרֶבָּרַה  MM STR:רמאל

em Dame mn" 
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 הוהיל
 :'3 ס"ל mp .'6 'תו 'כ 'ו תומכי +'כו '6 'עו '5 'כ סם ורעבת אל ןרהא תודלות

 "שר

 שו תי וסל סרעכס סירמופ וניתוכרמ קי - שא ורעבת אל (ג) : תכסס ₪6
 .ובל בירנ (ה) :סכנ רעל יכ .'ה הוצ רשא רבדה הז (ד)  :קפלי קנסנ

 לע

RRA 

ARD 

 , שא ורעבה אל )2( . סניקסכ וסע םרפי Anh סוקעכו + ןיד תי, וסותימי סידע
 במ , וננכב םפכ לכופ ןיסו ,('ת זמ סיככד) סכ6)מ סקעת כ תומס Ana רמלנס | רונעב
 כו ; לכפמ לכ ךרמ ם6ס יכ , רסכ 3 טכל| (on תופקכ th וכענת 85 תכטנ סתע
 סיפ6: ₪ יפ) , תכסכ סרולמ תוסע)ו ןימסס תנמקס , רכס תקללס (Da כוס 59703 ורמ6
 ליענ) וסב ו)פכת ר: תלו ופפ ופלת כח תק רעקס סמכ ססכ כספי רככ ?וםכסו
 סתוסע) רפפל יפו ,תכסכ on ןסו , וגל תולכס ןס ונכנס תוכקנמס 526 ,(נ'כ וס
 ת6 רוס , ₪6 וכעכפ 55 רמלנ ךככ ,תורתופ ויסיפ תעדס לע dien ,סוי דועבמ
 , סמוי .סכ6לפ לכ וכ ספועס לכ רמפ נס mon , דומלתכ קרדע וכ דוע וניתוככלו : לכס

ah Ass)םפכ לכו6 5  ıhריעבמס לכ רמים ו6 , ףוגס תפנס  Ehסכיתונסומ ללב  
 סי סיכמו םיו , 7וקכ ונכ סתויסנ לקסל סרעכס סליק ורמ5 ,תעוי תכםס סויכ

pinסתע ,רמאיו (ד) . סמלע ינפ3 סכ6למו סכפלמ לכ לע רכועס ביימיס ,  Insםרפל  
 סנרותפ ןכו , (י"םר) , סכל רמ69 יכ ,'ה הוצ רשא רבדה הז .ספס vut סמ סדעס לכל
 רוקו ,סכל 'ס סול ach םרפ) רפפפ ימס יפכ כותכס ןוסנכ ללמ קלקודפ bוסו , nach ןוטנצ
 ותק כ'חפ רמ5 ילסט (טגָמֿפ (nu סנס סירכדכ ומכ ,סוקפ נכ3 רפונת רפפכ רמפל תנמ
 ,רמל תלמ ירק ha „Den Ih סקס 237 כ , סיסכונס 96 ספמ 937 ססו , סכתלמ
 יל תלמ .ףיסוס) ל"ז er .ךכלוס ךכל , עמומס 35 רכדמס סרמפס תופכ סירכדס ורדוסיט
 הכזג יכקפ ס'מ תויסכ קכ , ות ךפס , ותק (N) .סכ) (mh טרפנו ,יוטס יכח6
 י) סתיקלס יכ 'יפ Din (vn bin)„ טעמ י) 5) np , סניתכ ומכ [ליס"סנס , סתיקנ

 פיס 9 ףל



 םולקנוא םוגרת להקיו הל תומש 56%

 VE lee ג הֶׂשעְת םיִמָי תשש ) : םָתֹא
tea” tm prea,אַּתְדיִביע ג  NH 

 ובל יחי ראש ה: יבשה םויבו הָכאָלְמ
 Nas ne אָשְרִק ןותְּבש תרבש שדק סבל
 Ty7 a בדק. הָבאָלְמ וב הָשַעַהלַּב הוהיל

 ה מהיר oS ל שש וי
 אל 3

 : '3 ד'כ סט ןותבש :'6 'ע פכט תשש |רהא תורלות

 יישר

 סול ונופש רמו) ןכסמס תכלמ 5( תנס תרסו5 (CO סידקס < םימי תשש )2(
ah 

-009%0%00099%069990909999%9999%%0%%%9%09%%%9%%9464- 

 רואב

 , םימי תשש )3( .תוכפנמ ט') לכ לע ספ לע סכיסוס ירס , תכטכ ועעי נפ כ"ח
 ,(י'פכ) ,תנסס ת6 סתוד ויילס (Anh ,ןכפמס תכ6למ) תנפ תרסופ סס) .סידקס
 סידקמ נב ליפס סר ,רמפק תנמד 6טסוק 555 , קול 165 סידקס מ"י ס'רס נתכו

mונילמ  pri)ק'פנ ל"זכ 1697 ג'סכד ,ןכסמס תכמלמנ תכס תרסול ךמסדמ סו  
 תנט תרימס ךמס , ('נ טי פכקיו) סיסדק 'פ3 (Erd יפיימו ,(כ'ע 'ס ףד) תועניד

 36 , תנפס ת din ךכ כמש ספ ,365 5רומ לע ךיתרסזוסס פ'עפ רמו) 560 5רופל
 כלת ךיכ6 ךל רמפ ohs ,כפיפ םכדמ) ג'ס , סקוה וס סלוקס סיס וכללו ,ונ עמסמ
 : סיטלק תסרפכ וירד תפ לפכו רוקו , ססירכד לע כיססמ ם'ע ,וכ עמסת ,תכפס 6
 ומכ ,סמילקס ןינע סט לופי לו , )לכ תוטרדס Dh ne ןיכ ןויפד ןיפ ונככד יפ לעו

Aleיפל ,תוכיפסס ןינע ןפכ !ופי  dttללכ  neלחה קוספכו לת רמפמכ סייוװנס  
 כח ןפכ כ'סמ men‚ יתתנק תאו ופריפ ויכלו ומס םי6 , ףוטעס ו'6ו סע סככמו
 סולו ,'ונו ספמ רמליו , ומיע ינפכ רפפמכ 'ד קוספ3 ליסתס ,תנפס !ע סכיסוסם
 תוכיכסס ןינעס 8) ספ ףסו „535 תומול ונכנס תוכימסס ph כ'ו ,ןכטמס תכפנמ לע

 סלופו , ימ תפ סתלי m ערכס לבל תוכימסכ ןיפס , ל" ס"פכס ם'מכ , םירל לבב
 ךיכ6ו סתפ ,ילונכ3 סיכיית סכלכ ,'ס ימ6 רמקד od„ קיפמד וס רקד פיסמ

 ספ ןכעדי  דיכג סמידקס Yen ןפכ ןכו , תומכיד פתיירכמ ספ י"סכ ם'מכ , ךתו

 237 נע סניסקספ ירק6 ah , סדוקס ת6 כתוקמס oh ופ , רחומס תל סמול סלוקס
 סירכלס Dh 'פב ס)עמ) ם'מכ , ותדונע) תוכיכנס תוכBנמכ סס) טרפ) , ןכטמס תכפלמ

Schליתתסו , 'ונו סול  nassתינכתסו סנװכס ןיגעמ ללכ סיס לש | , תכטס , sch 
 תדובעב סירכדס ס!6 תכ6)מ סקעת Om תשע and oh יכ סז ןיפ ,סניסקס סרונעב
 ן'גמכס כ'כו = , 'ס) םדוק וסס , יעיכקכ oa ו ,תוכלנמס 2( סכס , ןכסמס
 פ'עס , סכת ריסוס Prim סכ) כמוס סמ וסעתב ינוכ סססס סעטכ 3% ע"נפרסו

 ינפכ רכועסו ,תכק3 ססעמ וקעת his סכ) ורמסס , תוסעל סינייה סתפ סימס ססעמש

 סידע



 אפר אשת הל דל תומש | סולקנוא םונרת

 הרשמ | ינְפחזרָא Tann min פא תי לֵארׂש

 בישהו השמ יג רוע ןרק כ ה
 "דע וינפילע הוסמַהְדתַא השמ יהופא לע יפַא ריב

D HANS a ואב NR ירילעְד רע 
 הַּמֲע :

 להקיו רדס תי השמ שנכו ₪ הל
 TOR השמ להקה ₪ הל השמ םכ |

pair 3 — ּוהְל "an לֵאָרְׂשִי ar 
  ano un ₪ Nein "mםכיִרְבְרה

 +  Typןוהזרו :
se iad +שעל הוה  

DAN 

 0 eh * י'5 'ע תכנס להקיו ןרהא תודלות

 י'שר

 הוסמה תא השמ בישהו (הל) : וינפ לע סוסמכ תל ביפסו ססמ קנתסמ וסקכצ
 mp עמ don ומ רכד) hass - ותא רברל ואוב דע וינפ לע

 ניעפס 'כ וסו רסס ןמ דכימכ סירופכס סוי תכתמנ .השס להק (א) הל
 : שינכסו WR 137 יפ לע ןיפסנ ןס 6:6 סידיכ סיסנ ףסו6 וניסס

DEE 
BD2222 2222272522727 777  

 רואב

f302ותא רברל ואב דע ו, doy pinpn וסקכ וינפ לע סוסמס ph כיסס ‚cine 
 , סניכסס סע | ,ותפ רנדל , |  Yonויכפ לעמ .

 ,השמ להקיו (א) הצ  mannסיספ ןכתיס ן'נמכס כ'כו ,רסס ןמ לכיס ,כס'וי

 , תוינטס תופ)ס וכ ןתנו ,ס'נקס סכ) Diane יכת ,ותדר תכסמ סויכ סז
 םיסתס עודינו ,סתולונכ re סתועדקל ורומ סנס , סנכקנ ךלימ ספדת תירכ ונע תרכ
 ןכנ ('ת סכ ליעל) סכותכ יתנכפו קלקמ י) וסעו :סנתת וסט ןינעכ ,ססיניכ ותניכש
 וכדנתס סנכ יכ ,סיסנס ף6 ,תרע לב .ןכזמס תכֿפנמ )ע (ons סתע ס)יסקש
 כמפ ןכ לע ותלוכע לכו vba לכו pers ,םירבדה הלא יןכקמס תכפנמכ
 a וכפפ5ס von ,(ןטגיטרעֿפרעֿפ וג Hm) mache סנרתט ומכ ,סתפ תוסעע
 לכט יפ) ,ספ (do sen ורמ6נס תוכפנמ עספו (vs Fran רמו יככ תניכמצ
 סכ'סוסו 'וגו סילנדס סנ ורפלכ סנכ ph סס) עכפp ןויכו ,ןכטמנ ויס סנפס תוכקנמס

Mm 39 Tom Ilכ'חֿפ  
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 par אלוטפייתימעו הקפי ne יניס 172
 אָלְלַמְלַמ Se יִציִשו 0 2 ּ
 MER Ki am הע ל mm DAN רנדמ תשמ

 דקל זרֶׁשִ - ריקי ותא "רב הוה כל
ya er N as = 

 —— — המ תרַא — ew רב
 יִנָּב ןח oh Spam ו ו er TOT ינכ ₪ יִנְב וארו ₪) : הצי רשא

 לארשי

 י'שר

 ופוגרתכ mon ma“ לע ןתיו (ab) :ןינוריעב 6תיפדכ וכו סעכרפ ןרטֿפ

 סוסמ יקק סוס תוכותככ דועו ככ וס רענכ לוס (mb ne יפפ תיב

 ףולרפס דגנכ ןתינס דגכ סוסמ ןפכ ab 03 לכתסמ סיס סטכס eb ספל

 ןדננכ סוסמס pn סיס con כככ וו Bis דוסס יכרק Tal סיניעס תינו

 ות5- דפ ועע רכדמ סוקפסס סעסכו לכסי סע רבדמ "Bas" סעס3 וטו

 וינפכ דוסס ינככ וֿפרו .לארשי ינב לא רבדו (רל) :סוסמ 3 85י וסבו
 קוספכו

—23995999990990092900090 009294495909 HH OOO HH DEE 

 רואב

pypo סת6 רנדל סלכ רטסכ ,ןתיו 'וגו לכיו (גל) *סקרפס ףוס לע 3 Ins pinnn 
 תיכ, ומוגרפכ , הוסמ .'ונו ןפנ רכס  733 "ohסיליעס תיכו ףונרפס דננכ ןתילס

 פפרמ))  „(hisומגכת ימכפוכיסו ע'כיו , "Kannיכ וכמו ,ע'כפכסו ס'כסמס פ'כו

 פיפרג סימעפ ו'יוס יכ ע'נקכס כתכו ,(ם"י עמ תיפשרכ) סתוכ סיננע סלנו : וסועכ
om (ו"ע 35 סינסת), לוע ; (ו'ע ס 316( ּהָתְלועְו nm ונע ,תכתסנ סימעפו 
 (3"יו 8" גכ סירכד) סנפמס .ףות 35 ,(ת'י טי 3װפ) סיליוע סנ ,('כ סס סיעפי) ,

 לונכלו | ,סיפרט ינס סס ק"דרסו ס'כזכס תעד)ו ;(י ופ תיטפרכ) ךָתַּב סתופ רתניו סג

 ינכק  „ionרנלמ סיספ סעסכ ונטו = , סדננכ סוספס ןפו) סיס ,ססמ )כס ונוי מ
 סיִכ ,ןכ ,סוס ןוטג  ,השמ אבבו(הל) יומע 9370 סוקמסש סעשנו :,36ר0טי סע

 ,הוכמה תא ריסי + דעומ 305 35 ,'ה ונפל ..8'נ3 סנכוסמ =ןכו.,דימת :וטפסמ

 . Hanציו .סוסמ כ 5י.ות6:3ו לכס ןמ ,ותאצ דע .סינפ )8 סינפ סססי סע
 סינפס יוננכ ,'ונו רבדו  Re 237וינפנ סיביסומס .כוסס .ינכק ופכו .,,'ס רנד תפ ,

 רנלמ ןדועכ .וינפב דוסס ינכק תל במי ינכ ופרט ירק. ,'וגו לארשי ינב וארו (הל)
 ססעע



 פר אשת דל תומש פולקנוא םונרת
 רוע ןבק m הֶשמדיתרָא את השמ הי לאש

a Gesנפ  Anmוְלֲא זרֶׁשְנַמ : 
 קרשמ Ds ורק = את ₪ הל

on ןר הא TOR ובשיו —* ה ind 

  an pasשנה עצּובְרְבִר
 .לילמּו אָּתְׁשיִנְכַּב  2 = MDםיאש  AT 3קרשמ

 וש — )בל( 1 * רַתְבְּו (בל) : ןּוהַמִע
eeליִלַמ יִּד לָּכ תי ןונירקפ תֶא םכוציו לארשו 2* לֵאָרׂשִי 33  | gen”.רָבְד  mimותא  

 רהב
 : 6 ': תוכרנ ואריי) ןרהא תודלות

 שך

 . ןילא תשגמ וארייו (ל) :יפכ יתוכשו בענפ וינפ לע ודי ס"נקה ןתנש
 וכמ הרינעכ ססידי וטקפ לנס דעס סרינט כ5  סקוכ לודג סמכ סרו 3
 לפכסי ינכ (wo רכס סלרכ תלכופ םקכ 'ס דונכ ham (ד"כ תומס) רמוס
 vo ססמ לס ודוס ינרקמ ףל כנעה תל וסטכמו סיעזעדומ לו סירי נו
 רבדיו :סדעס יליס) ומכ *הדעב םיאשנה (אל) :סיעוטדומו | סיעיקרמ
 ירהאו (בל) :סוס ןינעס לכ וס סווס ןוסלו סוקמ לט ותיקים :םהלא השמ
 ב'ת Abel סכלכס ול ססרפס דמלמו רזוס סינקמ דמנס רמפ -ושגנ ןכ
 ססע ול סנש  ןרכ6 סנכ) DI יפמ דמול סיס ססמ סנסמה רדס 75%
 סקרפ Den Dom ME poo וסנכ) DEN נמס וכ 3שיו ןרספ קנפסנ וקרפ
 סנש סינקז | וסנככ ןרס6 (Ahnz רמתילו dry ןימיג רזענ5 בסי ןס וקנססנ
 ססמ סס) סנ5 סעס לכ וסנכג (PT וכמי סינקז וקנתסנ סקרפ סממ ססנ
 דיכ ססלכ ןרס ינכ 73 סינס סינקוס 73 דמה סעס לכ 73 נמ) סקרפ

 ןרסס
-33-3069%5595%%%%5%%%9%%%599%%6%%%%%0%9%%66%5%%644%- 

 רואב

 , השמ םהלא ארקיו (אל) :[כנסנס ס!עס סע סול רט6 1937 תעפסמ 35 רוסו ססינע
 ופכ , הדעב םיאשנה * vb וכוטיט סס) כקו , לתפס כורמ תינרוספ סיכם ויסס
 . דירוטפ תוסונכו , סגווע תוחינקכ סרב , םהלא השמ רבריו . סדעס יסיסכ

 וםנ) , סיֿפישגס סע רכדמ וס יכ )6רשי ינכ לכ ולר רחקכ ,ןכ ירחאו (בל)
 תירס יפנס לכו ,ול ןפנט תויגסס תורכדס תרפע פוסו ,יניס רהב 'וגו םוציו יסכ

 תלתתמ
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Dis sb np) map,אָל אָמֲחַל םכימו  Sum ba 

 לע an me אל re ah nm אֶל
nom יַמָּגִה m איַחול 
MM טכ) : ןיִמְגְהִּפ אְרֶשע תֶרָשַע תרירָבַה 7 IS 

  omיהיו (טכ)  2 mmתַחָנ  nenארּוטמ
 :  0 4יחול ןורתו ניסח

  No Ama nenהשמד אי אתר תל ינשו
SYD ןמ mmmaa m Ama הש BT An 

  Samכ עלאל הרשמו  meיס יִרֶא
 יהרופַאד | צרו וז

ag en תא Pate נשרו m 
  N 5ןרהא  yaול לארשו  Aa tmיִנְּ לכ

 לארשי תא

 'נ 'י תנפ השמו ןרהא תודלוה

 י'ש ד

 השמ תדרב יהיו (טכ) :ספ לעכש סכות בותכל יפסר סת6 ו .הלאה

 קיסכמ רופסס סינרק ןוש | .ןרק יכ :סירופכס סויֿכ תונורתפ And ינספכ
paןכיסמו ןרק ןימכ  Darדוסס ינכקנ ספמ - MM)סרעמס ןמ ורמפ  

 ןתנס

a II 2 7 202 007 7 77 7 7 757 0 7 55 7 7 77 7 77 2 57 7 7 2 2 7 7772 

 רואב

 ןכו ,('6 קוספ (bob פוסלס do wann , רמ6 ןכ יכ , ססס לע oh יכ ,ססמ
 . (7ו 'ג י סירכד) תפלס לע כפכיו , יליכ תמנפ cr סרסס לעלו : סכות סנסמכ

 :ומכ ,סינרק ןופנ ,ןרק = . כ'סויכ תוגוכמפ mind 6ינספכ ,השמ תררב (טכ)
 ויס רוס כינס ('ד ג קוקנפ) סיסת רופכ סנו לס ןוסל לפכ וסע ,וכ ודימ סינרק
 וייפ MODE סכווכסו ,ןכק ןימכ נונו קיסנמ וסס ספ לע , ןלק 6רקנ ריפמס ףונמ

 יז ינכ ירק, סולקנו6 סנרת ןכו ,ות6 ורכדכ וינע ליפס Ich 'ס דוסמ , עיקרס רסוזכ
 ים5רס וסע ,ןרהא אריו (ל) .ספס ות6 9375 סעעס ,ותא ורבדב .,יסופפד רקי
 ,וילא תשגמ וארייו. :םרוכה רמא] .ותדרפ Son תרק) ופיפ ,לארשי ינב לכו
 ,סעכ סינפ יזעו סילכפתמס וככ לנעס ממ י"עט ('ז ג'נ) ס)עמל וכרמ6ט dyd סיכסמ
 ספס ףיסוס סתעו ,סמפ סיס ססמ ונס ת6 קיסרס ןכל| ,ספמ 71393 ?קס) ונתסו
 , ויככד) ועמסיו ססינפ לע סשמ )₪ דונכס תרי סיסת ןעמ) , דוסס ינרק3 ותוכל
 רנדל 'ס ינפל ססמ ונכ oh m וכיסס ו ,וינפ לע סוסמס דיעת hen סיס ןכ)ו
 סַײפנ ,סולי רפס תל רפי ma Ih רכדיו 'ס :סעמ ות53 ןכו ,לונכס ךרדפ ותֿפ

 ססילפ
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ATI enהלא  

am om ans? 
 ןמא :  Aייפ  (ep)יבש

 קרשמדילַא Alm רמאיו (כ)
 Pas םיִרְבְּרַהיתֶאהלזבְחְּ
 os .םיִרָבְּבַה !יפיילע 3

N mm התא nme 
 לארשי + ( aמע םשדיחיו

 סולקנוא םונרת

 US BI שיר (מ)
mnתיִבְל  NUT 

 ןּולְכיִת 'אָל or יי
 רַמָאְו ומ aha שב
 תי ָךָל בֵתָּכ הֵׁשֹמְל ו
 לע ירא ןיִלֲאָ אֹּומָנְהַּ

Sin "onןילאַה  

ap maםבעְו םִיִק  
m DR 
a Ep, ppm 

EIS) Tem22  
 אמחל

 (חכ)

 םביִעְּבְרַאו םוי םיִעָבְרַא הוה
 הליל

 : סע ןיטיג + '5 כ" סירדנ לע יב : '3 ד"י סכומס
 : 3 ג'י סעוק יהיו : ספ סכופפ

 י"שר

 ןרֿפ < ךנרפ סנס = סירומסס | 7999 .םטנסמ  *.ךתמדא ירובב "תישאר (וכ)
 רסכל סרסוק .ידג לשבת אל : סיכמה 637 וס Ban pin סלועשו סעת

3.n3לוסיָכ .כוסילל דתו סנסכ דחקו .ס)יכ65 דח6 סרופכ .ביתכ סיפעפ ספנפו .  : 
 ידג םומוקמ סמכב סרפנ ךרנוכס סממ סככו לגע ףלו עמפעכ ךכ DI לכ .ידג
 ןיפפ ףוע) עכפ יומא, בלהב : עמסמב  סיקני לכ ספס ידגס תדמכ סיוע
 םירבדה תא (זכ) :סירפוס ירנומ 655 סרוקכ ןמ וכוסיפ ןיסש 3:0 וכ

 סנס :

 * '5 מ"נ סירד) ana ןרהא תודלות . 'כ 'ס ןיטיג

--306%%%%%9%5%055%5%59 0090055059 6%%650596500 DT 

 רואב

 5 נתכ לכ3 ריסזי וטוטפ יפכ רקכ דע ונממ רתונס יכ , רטכס ןמ רקכס דע ןול

 סלועס Sina לע .סנרפ סולקו = ,"ככבס דע 536 ופופ בירקי נס במס ןמו :ףרפי 3
 קנו ,(פ"יילכ)'ס5ס כעל רס

 , 'ונו תישאר )12(

 יפנת רפסכ בותכיע סול

 םרג יכנס

 ותככת לו סיכתפ סיסנ ירת6 וכנת פנס
 לע רזוס ויֿפ , תתלה לע בתכיו (חכ)

 סקמ

 , 'וגו: ךל בתכ '(זכ)

 כ י,נתכ קוס יכ | , (ןירומפס נע: נ'ז י'םריפ ןכו) סובל
 .(ן'נמרס) |, פויטש ונפס תומס לכ יכ: ,הקכ: ann בל :ןיעי
 .(ט'י (op סיטפסמ 'פב סלעמ) יתעריפ
 : וז סטלפכ. סילועפס .סיככדס ססו נכסי סע סתע תרכ רפפ סםלתס תירכס

 , הלאה םירברה יפ לע יכ
 . 'ונו ס3 ונתתתת לו

 .:'ונו: ךינפמ

 , ץרפס כסויכ תירב
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pppy INSמד ןמ  
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Tomתי שנא  uns 
 ppp2רָאְזַתרַאל ; 

mon mon ».Omp. 
 אָל ₪ :אָּתׁשּב ןיִנמיִז
 mn yon לע ס סוכת

 אפל ANDI אָלְו יחְסּפ
a NED 2 

 : אָקְסְפְר N  תַסְכְ
 שיר
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 שירואזיכ 09( : לארשי :יִהלא
lan Dimיִתְבַחְרִהְו  As 

 דתֶא שוא הְמֲתיאְלְו ךלבנ
TENתֶא = תוארל  ףתלעב - 

 שלש = ףיחלא ni נפ
 דאל הפ a םבימעפ
 ara . ץמחילע טחשת
 :הַכָּפַה an na רקפל ןילידאלְו

 תישאר

 'כ 'ת סימספ דומהי ןרהא תודלות

 * 56 ,'ע\.,'5 29,08

 י'שר

 ססע ןינמ לעו ססכס ןיופ) ןינמ לע םונעל בייס) ענכלו סימעפ נס ססמ יו
 תל EI ןכו ('3 סילכד) םכ לקס ןכו .TODD ומוגרתכ :שירוא )72(

 סריתכס Dan קוסכ סתלו * ךלבג תא יתבהרהו : ןיפוכג 5 ("כ רכדעב) יכומקס
PMטהשת אל (הכ) :נס סילגכ םנפ ך) ענוק יי 5 רימפ יכפפ תומבנ .לוכי  

 לתפכ 15 קכומ ות עסופנ .סרסז6 סייק ןמת ןיידעו סספס תל עסקת 6) י'וגו
manומוגכקכ .ןילי אלו : סכונחס  dyd Phםככ תלעומ  nameנפ סניכ .ןיפו  

 : סיכנפו סיכנס רעקס <( דמכ סת ןסכמו ויכומפ .חספה an mar :רססס דומעב
DIEB) = 

rh 00002122222 2277272227777 222772772 2700777227.  

 רואב

  „dabטר לחס ןכו 'ןירתפ, ומונכתכ ,שירוא יכ (דב) .לנעס רנד רונעב (89937
 תא יתבהרהו .ןיסוכג ןופל ,(כ'ל 85 93705( יכפפס ת םכויו ןכו ,('נו ל'כ כ

Pod סנועפ :ךיפו ,סרינס תינמ סמס סיקותכ לוננס .ירע רמת משו , ךלובג 
  „Ordersךכ ככ ,'וגו רמחי אלו .ךלכפ תפ טיפ דפסי לס ךתיטכמ ייפ כ'פעפ

 " nichדע ,סילכסס 333 סמיפ  Aluכפלכ + ססינעוימ סינוענס סימעס ת6 תתקל ולעתי
 סינעוכי) סיככוס כ ונעו .  sanלכי סעכו ,סדפתס .ןיכע (זי כ ליעל) ךימעדוס

 סוקפסק |, סו6תס ןינעמ  enסנס וכ , ססעמס סע תרשוקמ סדעססו  phוופתיש קפס
 [וסס סכועס ןרfס ת6 כיל תומס ,  bet,יססינע סיסתס תפסו ספיפס / רוכעפ

 תל עספפ 86%: , 'וגו ץמח לע 'טחשת אל (הכ) :. סטעמכ סתתק) ולעתי ו ועוקמי
 ןיילעו תספס  Tenלתל תינכ סייק  man,יחבז םר] . סכונתס  Pbלנו תכוס תנות

 .'וגו ןולי אלו .[סיבכ תומוקעכ ןלו | ,כנק b 707רקפס ותלו ,ןעת לע ומד קורופ '
- 
 יסכ

 סנס
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„im5 רש  App amל זרקפק  
 MON {m Den Sp ירו sam pam רצח 22
 שלש ס) : זך הרגש ה זרַפוקִּת : אָתָשְר אקְפְמְּב אָׁשְנְבַ
 0% אשלי ₪ - * ןינמי rom ג

an!לָּכ  maלָּ הרָאְרְי הָנָשַּב םםיִמעפ - ק  ATi = 

 ד: הוהי ! ןֶדֶאָה ןנפיזהָא mat א — יי אָמְלִ ןובר
pss - : vos 

5 + 

 יהלא לארשיד
 : 'כ 'ד תויכוס .'3 'תתולמ -'כ pn י'8 'ט סר - "5 'ע קנט שירחב ןרהא תודלות

 ךרוכז :'כ 'ד סגגת הארי :'כ ' '5 ג'י ןירזסנס ףיסאה : 'כ ר'פ תופנמ גחו

 bh סגינת ינפ תא : 'כ ר"נ ןיפודק

 י'שר

 םירסו תבסכ 696 רכדמ whr "יו "ונו vum 69 ךדפ (an 959 ירספ תיעינפ

 וסע ana ריק 5י תומר Sp 65 תוסר .םירס סמ P רמו וכ רכווכפ רילקו
 endo pc וכ han סתקש .םיטח ריצק ירוכב (בכ) :תנסס ת סולו סוכמ
 יכ (En סיעס SE םדחס ןמ סנס סנוקר ססנמ ליסס .ירוכב :סיטסס ןמ
 ףסופ סתפס ןמוכ .ףיסאה am :יס סירועסס ןמ תספכ סנס רמועס תחנמ
 : ךפינ ךות ג וחפסקו ומכ | תיכ3 ססנכס ןוטל וז ספיסמ תיבכ סדסס ןפ ךתפונס

 סניסמ ') .תפוקת |: קנס סגפס תניתסכ dord תרוסנ ליסש יהנשה תפוקת י
 ולפכנו ורמפנ סרותכ תוכע סנרס ךנק סירכוס לכ + ךרוכז לכ (גכ) :ספקהו

en. 
99H 99H 9%900646--95-00 0 00 000-090 00 699055 090664 +-- 

 רואב

 ריצקבו שירחב .(ו'מ ס סילכד) תנסס סוי תל תוסע) ךיסל6 'ס ךו5 ןכ לע 'ונו פייס
 . תוכסנמ כפםל ם'כו סדֿפס ייס רקע ססנס רילקו םיכס ריכוס טספס ל'ע ,תבשת

 ריצק ירוכב .('מ גכ (bob | ס)עמ) רכוס רילקס גת וס , תעבש am (בכ)
 סנס סנוטלכס ספנמס ליסו ,סס) (ne סיטת רילק ירוככ וכ 6ינמ סת*ש נס , םיטח
  ףיסאה גהו . יס סיכועפס ןמ קספכ סנס רעועס תחנמ יכ ,םלקמל סיטס Erna ןמ
 .('3 נכ 0,937( ךסינ ךוס 56 ותפסו :ומכ ,תיכנ סדסס ןמ  ךתלונת ףוספתפכ
 תנתת סנפס תפוקת וסריפ ע"36רו י'סר סנסו , ספקסו סניסמ (pr , הנשה תפוקת
 תפוקת יכ , mh סעטסו , (ז'מ גכ) Denn תפל: רמופ וס ס)עמ)| , סנס סנפס
 man ע'ניו סולקנולו , ספנס סנס תתת וס סכנעס סנס ףוסו תקנלתמ סנס

 ,סתפקס ph סנסס סי!טסשכ ,סנפס תפוקת םרפל ןכתיו . סנווכס יפ) , תפל ףקפמב
 oh /- 'פצ ףיסוס , לארשי יהלא 'ה ןדאה ינפ תא (נכ) . "לכ סנלותמ ןכו

 רפי

. 

| 
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tan ED ₪השב הָדְפת  ₪ Sm Spa 
PIIEMםבָאְו .אָרָמיִאְּב  os ne men soonו  

per!קורפה 37 אָרְכּוּב 92 1 וארידאלו —  

 ,ep וחי ל Da תשש כ :םקיר ינפ
 הָאֲעיִבְׁש sata חַלָפִת 7% וימי אש RN בשק יִעיִבְשה Opa דבעה

 הונת שירחב

 , יסודק אלו : 5 ho פו 2125 2 3 vn 6 % "כ ןיפוד רוב: 3 AC DE BE והא תו ולות

A ppםקי | מ סע תולולכ  'h TEITD : 

 יישר

«(mיה סנקנ וס רכות !ס "ית  semרטפו )2( : תול)יס לע  
 73. ןילוס וסו ןסכ) ספ ןפו) * השב הרפת 8 סמסכ רש קנו ירמה
 ןוממ ריספכ וס ןיפוקכ ופרוט .ותפרעו : סילעכל סדוכעכ רפומ SED רעפו ןסכ
 בונק וגוידפ סיענס :םעס .ההפת ךינב רוכב SE : ונופמ .רספוי ךכיפ) ןלכ

 bרקמ de וטוספ יפ) + םקיר ינפ וארי אלו :סדפת םדס ןכמ ויודפו רעלנפ
 * סיכפ פייפר רוכב תולמכ ןיפפ רוכנס לע spın וניפו bוס ומלע ינפכ רנר
 תייר תולוע ליכסל סכילע סולמ סקיר ינפ ומרי 5) תוקר) לגרל ונעתסכו ליס תרתק סרסוק
 רכע לס ותקנעס לע (ml ם'נל סנפותו תוס רפי רקמ תייככ םרדמ יפנו -סיכפ
 שירחב (אכ) : ןיפוחק תכסעכ רוככ ןוידפכ ןימו ןימ לכמ סיענס b Dennוספ ירכע
 ברע לש שירס לע סירמופ | וניתוכרע םי רילקו םירס רכמ on .תבשת ריצקבו
 ןיפיסופס: (nd תיעיכס .(hin לויס תיעיבס לש .רילקו (Pac סגכנה תיעינס
 DEE תדונעו תונסת יעיכסס סוינו רכעת סימי DEE ועמסע ךכו םרקס לע לוסמ
 IE .רילקו םיכת and ךיר5 ןילו meh ריכקסו ENDE סנש שי ך) יתרחספ סימיס

 תימיכש
-93-09%5%599%999555%%99%59990%999996995099669004%%- 

 רואב

 ,ןסכ) SE ןתוג ,השב הרפת .סמס סעסכ כס לו ,רומח רטפו (כ) . 'םילקפ ןירכד
 וסנכספ , ותפרעו . (י'פכ) , סילעב) סדונעב רתופ nn רעפו ,ןסכ דיכ Jon וסו
 וידפו רפפנס ,3ו5ק טוידפ סיענס pen ,הרפת ךינב רוכב לכ .ופרע Inn ןיפוקכ
 9 , תופר) לגכל ונעתפכ ,םקיר ינפ וארי אלו . (ז'ע תי רכדמכ) סדפת סדח ןנמ
 ,רבעת םימי תשש (אב) . סינפס תייֿפר) .סלוע ופינת ס6 יכ ,סקיר ינפ וקכי
 סספ , תולוככ םולקנו תומס (sp תנקס ךמסו ,(ב'י נכ כיע)) סנופפרכ נותכ סככ
 דנע יכ תרכזו תוגוכתפס תוכנלכ רמקנמ ומכ |, כעס ןכו , Bin 65099 רכז

 תייס
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Namםיִמָי תעבְׁש רמשת תֹוצַּמַה = תצוריטפד  
 = , u 2 A tm ti we : i > a i ; Sm ןימוי תאעבש

 TE RS iw 8 ּףְּתְריִקפ יד אָמְּכ אָרט
 שדחְּב aD שֶרִח דעומְל aaa sm ןמל
 : םםירצממ .תראצו ביבאה NET אָחְרְב ירא

OOו וה ל  un A ei8 — - = ansות פי ארלו  EEEכו יל  
 : הָׂשְו NEE ON ףנקמ שייקה mu לכו
 רטפו ;.רָמיִאְו רות.רוכְּב 1937

 : 5 'ו ' 'ג פורוככ 'וגו לכו ןרהא תודלות קי

 ו .י'שה

Wan (mM)ביבאה  * Einםחר רטפ לכ (טי) :  ס)ופיככ תרכבמ ספוכתסש רוכנס  
 .סשו לוס .רטפכ רכות רז ppm לכו ar רכזת pe לבו :סדב .יל

IChרעופ ןכו סתיקפ 'כ *רמפ :סמתר תל רכז רימפי  dpילטמ) ןודמ תיפפכ  
1( 
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 רוא ב

 ' ביבאה שדח +, [ע'ניו 5" ןכו ,ךסיוכ לטלכ ף'כס רסחפ , ךתיוצ רשא] .סע

 ככז סנסו , סדפ3 ,יל םהר רטפ לכ (m) .סלוסינכ תככנמ סונתסס ,רוכנס םלס
 רכזת ך:קמ לכו =. סילעומס ומכ , סיככמ תיכי) רכז סס סנט יפל , תומוכנס 937
 ןוכנ ,רטפ . סממכ תפ רכז רופפי רש5 ,  ךיקמ רכזת כמ סו לוט רעפ לכו , 'וגו

 ירקפע , ע'כיו 6"פ ןכו י'םמיפ ןכ ,:(ד'י וי ינספ) ןולמ תיט6ב סיפ רעופ ןכו ,טחיפפ

 םמתpסל "ות ופינכסש סעכ ןכו ,סוס ןוטלס סס3 נק כותכסמ סירת תומוקפכ קולקלס
 לנסמס תמיספו , בכועמס רנדס תולפ ןיגע תנלוכס ותקכוסמ ספרי . , כויתס ךפס רועפב
 :רמפ , תוסע) ועבטנס סמ תוקע ית)כ) בכעפכ ודי לע כס עגומס תרסס ומ So‚ רסס
 , סנכע לכ (mob סכיתס )  ('ת ג'כ '3.ס'ד) תוקנמעס ת ןסכס עליוסי רטפ 8) יכ
 וכיטפי , 89975 019« ויסי לגל סתופ סיכנעמס סי)וקעס ריסמו סתנקמס וס סיפ לטופ
 ןיפ 3373 בייותפסס ירתלו ; ככלל סבלנס סע לכ very ולפי , ('מ כ"כ סינסע) ספמצ
 תולפ ופפסו , וסס כוימס י"ע pn לכ ומכ וס סנס , ווק ךפס תוקע) תופכ ול
 סכפנמכ ססינע סללו סמוי יכ סיכוטפ  טרפפי ןכו , לופס וסו , כוקס ןפ  יקפחו
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 םוכיפ וט ךכ .רק6 רמקנס לכו ,סרטע DE סקנו ,סמנע ינפכ סלמ לת )כ כקי
 ,'ונו סינכ לע תו36 ןוע דקופ וס יכ bon„ וס סוס ךרדס לע יכ  ,ןועס תופיסנל
 'ס נסו ,תולמ .יתשל 'ס 'ס 000 ךיפ ,'ס , סימעט ינקמ סיגוכנ סכיפ וילּצלו יל"כע

 ,'כסו tan“ גסומ 16 כויכ סוס ןוטלכס נע ףיסומ -וכי6ו nen 'ס mins לוס ןוטפרכ

 כ'ג םרפל ךכונס ןמ סיס לנס ,ןועס תופישנ) םוריפ 'כ Wh תונכ  ןוע לקופ ספ
 לת לכל וירנדנמ יכחפ (ofen han‚ ססינק3 ןכו = , עטפ סוכל ןוע וכ 93 םיפ ללנסס
 Dub‚ לת תלמו ,סגומכב סלמ סס 'ס ap וג סלרכנס ןככ .ול לתוימ ןיכע תופיפנסע
 .[טרמפס ומכ  ס)ועפ Daun קדכס סנש ,קדנס תדמ וסס סרסע םנמ תוכ6 ןוע לקופו

(m)סרוכגס יפמ ונפס | תולככנס תולמס' עמסו תרנוע סניכט סכעכ ,השמ רהמיו , 
vosסיננמכו סידטס סלכ  abסכנע רנכמ סומ ןינס ,ויסללו וכנעכ עפופו ןודזכ ספועס לע  

 תולוסכ ,סומתקסו vod לע לפכ דימ ,רופג יופכב נהכמיל oa ס5כתנשו = ,ןורחס תעש

 כנסו
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 רואב

 ןינע דס !כ3 336 = , ספטתו עספו ןועכ dit וכי תופיטנס יכ ,  סכטע סיתס ספטס טנ
 כתפ רמ6:0 )כו ,סרטע ם)ט סקנו ,סמלע 03 סלמ דס לכ 5רקי ךכ) ,וכ דחוימ

 תוג5 ןוע דקופ וס יכ ,סונ bin סוס ךרדכ לע יכ ,ןועס תופי tod עוכיפ וס ךכ .

 ןיבייפ דנו , תיירופכ ןינייתד) ת'פ הקני אל הקנו : םרוכהרמא] = . 'וגו 095 לע
 סח ,סינפ ןכיפס) סקנמ וכילו ,סינפ) וס סקנמ ל"ור ירנדמ וסו (סונקנופ) יכומ 5
 ,ככ יע)) סנעת סנע 05 ma לעופס .סמ וס סקגו וטופס יפכ סללו ,םרדס ךרד לע
 ann ערפנ 6 ירמג) ןועס לע Spin ונליפע סנווכסו , ם'ססכ> רפנמס 3תכו ‚)39
 רעבפ רער) "כ רעוק Wh סנרתמספ ,תמפ סז ןילו ,'ל3 סנכותמ ןכו ,טעמ סעמ

 non ערפנפ Inh לו ,םנועס ןע סקנמ וניפט רעונכ (Bun) ןפהעגניה גנודכהל ענה טטביכ
 רפסממ סקנו תלמ onen (כ"וח יככדל ונייסד) ןכ לע :כס'וכ רפכמס סתוקו ,טעמ טעמ
 תדע לוסו , תודמס רכסעמ וס סקני 5) סקנו עספס ךכד לע סג ונתעדנו , תודמס
 ,סונ סעעו |; 7383 טימסר תולמס לכ סנייסתט םלפכ mio Ina םס'תנל ר6כמסס | , קדלס
 יר'ת) רפפ ירמל ונרפסכ ולכתכס ומכ ןיכעס רלכנ ונתנו ,  סלוע) סימתכ וס קדלס סגס

 ןוע hen לוס סלל ײכ ויפוילפ תל ךרנתי ססס גסונ סוס ןינעכ ,ונרעקו ("ק ,ס"ק

 ףילקסו סד5) ערס 703 רח ויתומזתו ויסעמ תוכופסת לע ונרקצ Sin וכנס ימ) ס6טתו עספ
 וסעל) ערס Seh תסתו ,סרכותס ילכד תפ ויק יפי ככ ומס וטפנ3 עכוק on ,'ס ל
 סיטעפ\ סכום, וכימכמ ורמל ןכו ,ותלועל סיפנמס לכ סע Ton לפוג\ וכ סכוט ספוע וס
 ,(םכועס סונסת לוס תונערופו ,סנֿכו ןגמ וס סיכת 'תונעכופס ינפ3 סירפכ סינוט

 , וכנ) 393 רשס ךרדל כקו תפל ססינע טלחפמו ,ויעספ בוועפ m  ,סנווכסו
 ,(פעיליס 6'ססמ ספרנכ) לעוימסו לתוימס םכועס ינפכ ןגמכ סס סינוטס סיטעמסו סנוטסס
 סנוקו ,ססינסס mar לוס Ten ככ יכ , לוכסלו Aid סיפק סיכוסיכ ותו6 'ס ףינתיו לימיו
 יקנ תויסל סלל וכ כועס סכטפנכ ומלמ 6 ,סקני 6 סקכ ןכ לע קדלו טפסמ ופע סג
 רסיימ ונינע ותלעתמו 'ס תנסקמו +13 נוס וטכט ךסומ ,וס ןכ 6 ,םנוע לכמ יטפחו
 תוס תמלרֿפמ וכיקסנ סלקל סגינמ וס םנועסםמ ,ונכ תל 380 רסיי Ch ונתוס
 כוטו ,'ס 36 כוסו , ססמ סתנסיו ויסעמ ת (mp3 13( לע סיסי ולי לעפ ,סיעותעתו
 תופס סיכ ףפוק סיס סיעננו סירוסי וילע וכ ילולו ; 20'עכ וירפלו .סוס ס)ועכ ול
 קדלמ וממ וס םנועס כ'ו 5 כ'ע ,לופמ דע סכמ ותיכמ סיסו ,וכק דע תננעותמס
 סינזס תל סקני סלע ןכתי TR יכ ,םרלסו טקפס סע תמכסמ תקזס סניקכסו ,סימחרו

 סקנמ ,יס סיעכתס תנווכ Alb ? עפסמ ספעי Ab ןכפס לכ מפופס ,ירפנל םנוע לכמ
 ויו ,ונכ סע נס גסנמכ נק םכועכ סרסיימו ,רומתסו דעויפס pam jn סינקנ וס

 סקנמ 2 הל
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meעשפו ןוע =ׂשנ  sk:קש ןירר יל  
ansןיבוחלו דורמלו ןַײועל ו  

Ten NER) N? DEN NEMתלס |  paהיהרואל  
 and pam no ל

 רעסמ
 : 'כ b'ע סמוי - '5 ע') תועונק "וגו הקנו :'כ 17( שפוי אשנ ןרהא תודלות

 י'שר

 . הקני אל הקנו :םיעכסל ססוע סדקט סידרמס Sb .םיעשפ | : תונודוס 06
 וניתוכרו . טטמ טטמ ונממ ערפנ 6906 (apa ןועס לע רתוומ וניפס טמסמ וטוטפ יפל

 וסרל
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 ראב

 Ben ,וסנוע לכסי ןינעס , ('ת פי :her van wahr (rpm וסכ send„ לובס) וס
 סו , פוטס) סרונס וס יכ , וילע סיסיו סינעפ רוסי םנוטס (ז"ע 5 93703( סנוע תל
 ןינעמ וס ו , ללכ ןוקתל ךיר5 תוועמס Ih ,וכ ופסה רט ימ וס ןועס ת5 פינס
 ךנמ רפול וס ןכו , סידבמס ונפ סיעטפ ל"ורפם ומכ ,עשפו . סליתמסו סחינסס

Ihmסככל עספת ומ , (' ג '3 סיכלמ) 3 עספ  oo)כ'כ מ '3  Snכ '3  "), 
 סנטקמ לכ תנלוכ , האטחו losen)„ 53'5) , קדלכ ?סומס תוסרמ דרמב .ספיליס יסו
 וס ,וילפ תוכיל וכ גלוס כס סכטמס dh ןנוכ וניסו עלוקס יכ , סגנקכ dtvv לכו
 וש ססעמ סטועס ןכו , (ו"ט כ סימפנס) han ו סרעטס 56 ןכ6כ ע)ק :ומכ ,טוס
 והפ) מות פוס ,  ייסלכס סדפס רפול וסס , תילכתס ככ סנוכ) יתלכ סנטתמ נקוס
 vn)‚ | , טירט)העפ) ספט ופ תפטמ hun„ כקת bיסס סנטסמס ו6 סטעמסו , (53
 סלגעס תונעכו :ומכ , סעונל ת'יטכפ ף5 , Dion ומכ סרקמס ספ יס סטו תנמו]

 , רפת os וסס D) עפ («Din סטתס סכנממ3 ומכ סנכילו ,(מ'י ס סיעשי) ספטס
 . [סיופכ ת"יטסו פ'תכ ססנ ת"ימס ,ףוסנ 'ס3 סיפנס סז tots סלקמס תומס רו
 , (כ'כ בכ (bw סנעת סנע oh :ופכ !עופס סמ וס סקנו טספס ךרל לע , הקנו

 , "לכ סנרותמ ןכו ,טעמ ppy ann ערפנ 6 ירפנ) ןועס !ע רתוומ וניפס סנווכסו
 וס סקנמ ,סקני 69 סקנו תונממ "זמ ודמ) קר , (נכורכהש) "נפ ןועס ןוערפ יכ
 ןוע דקפ . תולמס .רפסממ סקנו תלפ ספסוס ןכ לע ,סינפ ןניפס) סקנמ וגילו סיס
 רתוומ וילט ף6 ,תתק סעפכ ?טוקס ןמ ערפנ וניפפ ,סימתר תדמ לוס DI ,תובא

 0:3 לע / תק6 תס5 , טפסמנו קד:3 ונממ ערפס) וכווע דקופ ob יכ (na ול
 ENDE ומכ ,ססידיצ ססיתונק ססעמ ןיזקופסכ סנווכסו , wm סיככ מכ לעו
 יכ , )'ז ונינללס mas Mao סרטע Eis סס ול סנסו , (ac רתפ פכקמצ
 ,תיטינמ 96 תמו ,תולמס רפסממ וס ף5 דנכנס סשס יכ , סיתמ סס 'ס 9
 תמ6 נכו ,תיעינט דסת נרו ,תיסס סיפ6 ךרקו , םיסימת ןונתו , תיִעינר סוסכו
 ,סרסע יתטע von hm ,תיריסט ןוט him , תיעיסת סיפנפנ לסת 39 , תינימס

bp 
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 = 3 רְֵּעַמְל (wort קָחְרמ
 רָב ו ראב 0 ES, er ברו רטנ ₪ :טושקו 7%

 .םיפלאל יתבר ןונ וביט | 2 2

 ס'כ ברו : '5 "יק ןיכדסנס .'כ 'כ ק"כ י' כ"כ ןינולע ךרא: : ספ" סע לא ןרהא תודלות

DEסע ןיכדסנס -  : 

 י'שר

 (כ"כ .סייטפ) mh פוס ןכו סימסכ תדע וו gb .לא : כוסו Bons רק) תספו
 : bתניכמכ יתפנמ ךכ ינתנוע סמל .ןידס תדמ) .רמוכ = ןיֿפו ינתכופ ande לפי
 0 ברו. :סכושת סטטי מס ערפיל. רסממ וישו ופ : ךירסע = .םיפא ךרא
 :וגולכ יםוטל בוט רכס סנט .תמאו :ךכ לכ תויכז (Do ןיפס דסתנוסיכירלל
 - תונוע :םורוד סיפ)8 (ne : םיפלאל :וינפל סקוט .סדפסמ | + דרסה רצנ (ז)

vb | | 
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 .רואב

 (bus רטפסט סע In ,סוס 7390 ונס לע רפוסיט סמ לכ .תילכתק סעטסו. , ססס
 ןכו = ,פוס פוס , ומלעב וסס סוס תונקס לוס | , ותומכעמ סכסקעכ וסת. ופ :סיתפקצ
 ךכ וטוספ יפנו , דופמ לע קומט סוס ןויעסו ,וס mb ייפ , סיס5 רפת.סיסק רמל

 a 3 לוכס ס:עס וס , סתור5 תעכ 260קי3 85מכס סיסיו סוסו סיסס .סלעס , :, ןנינע

 יכלו ,סדתס עסיס סלוק קוב «.oh תוס mb ינפ ar ויפרוקל ענו = סכועתו
 סימוס ופנו ya םיגכפס ,םוחר .לכ )ע לוכיו ףיקת ,לא .נוסיו 6טסיש רקס לוס
 סה יכ , לוג תוקפ ינ3 , עיטוס) סז ילי לע רלועתי סו , סתכפ כקי ותל 53

„hund 3100)םפנכ סנוכתס יס סניכסס יכ ,ןיומ רקי  sm)ל. ,ונעפ) וסל על  
 סוקר פוסק כב סוס לע רמי לו ןטמו סוקכ וס ולכל סקס סנסו . ביעמס תוטל

nmךכ6 וסט ודכ) ןינע למי ןכו , ןכותו ססרמ ס וכ  „ohלעו  anכמי  

 ערפו) רטממ וניפ , םיפא ךרא .ויכינמל סו3 סעטס לנככ סמו ,ףפ ךירפמ וסע
 — wand טגכפ , , תמאו דסח ברו . yonhan וינמ בוקי. ילופ 295. סטועמ
 ברו ,דסת ברו and ונלכ , תרסס רונעכ תרפת ברו תנמ יכ | ,סוסקו ןונט דבעמ)
 5 Ele ) da ,וילל ךירכו טממ ןפקנ לודגמ 530 סנוטכ יס לסתסו ., 6
 saw גוט רכט ט)ש)ו ורבד סייק) , "ככ (טיירט) סנופפס וס תע6סו ,(בה)
 תודעסו , תעפסו דסתס רוקמ פוסט , תמלו Ten בכ פוסט 'תי ןוכע רמו ,, וג
 כפומ ; דרסה רצג (1) - "73 סגרותמ ןכו ,וכ תויפועלע סס תינכתו רועס יל וננס
 ,םיפלאל .('ג 5 סילסת) לפרטי (ma ותנופפו ודסס רכז : כמקנמ .ןינעכ , לסת רכוזו
 ף%50 רודס יסיסו , סיעיכר ופלקו יעיברס םודסו , סישלט ופרקי יםינעס בולס יענ5

 , סיפלל) םכיפ לז י'םבו , ('ו כ ליעל) ורפי 'פנ ס"נמרס םריפ ןכ ,סיפפ כ |
 0 nme 5 <( ןוע פרקי pmon ססעמ ,סוט םרטמ ,ןוע | .פולול .סיפ)6 יכם) .
 תוועמס וינע ו on וס ,מומס פוס oh ,וסס ןועס לכוס ו 7

Tom IH.8 או ה ל  
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 י'שר

 : תועינלס ןמ ספי ךל ןיפ סער ןיע ןסכ סענפ תונסקו תולוקו
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 סיס יכ , ןוטלרס דמעממ רתוי ho תוסולכ ןתעכ רימססו
 סיסי ?ולגו

 3m ןנעס סיסרפמ סי

ip; mbסליכיס תקספס לע  . 

 ןורחפס כסס לע סלננס

 , כנוע סיס ססס יכ

71328 

 9353 גיתכדכ

 סיסיו

 ינס וכ רמפט סמ סייקנ
 , ארקיו

 סנעמ) כמקנ 2321

 db‚ 3% סיסס סקמ ספ

 , קיספמ סעטנ ס:3 תבית לימעכ סימעטכ }עב
 פמטכ bרקו, ons סונקנופ תעד ןכ ןיֿפ סופו

 , וינפ לע 'ה רבעיו )1(
 . יסופ6 נע סיתניכס 'ס sehr סגכפ סולסנוקו

 , BED לרוק ססס סיסיט ויניעכ קופר סיס

 ר וית'כ

 ,סעיננס נע קכ ורסווס
 , ות!פתכו ותוכז3 דנ) dryd סוס דמעמס

 , בציתיו (ה) . ןופ6רס ןפ כתוי
„Syןלתי ,  לריו רמ65 יכת6 יכ  

 ,ומע' .ךכ לס רנעט דע למע ob יכ

 ,'ה םשב ארקיו
 ‚853 'ס לקו

 . רוס לע

 נותכ ו)6כ ותעלל
 * ומע .סיכסס ל"! Yen , "סד

 , ךינפ לע sin לכ רינעֿפ

 ,רמפו sen ילו י'ת

 (Den ויתודמו ויכרד עילופס כוקס וס סטסש ועוספכ ןוכנסו = , ךינפ) 'ס ססנ ית6רקו
 853 6רקיו סדוקס קוספכ תרכונס יס תוס ספירקס סגסו

 ספיכקס ספיס ךפיס
 ,וסנס ינססו

teiסעו  

 וכ ססס רמוקכ

 ספס

 . bרקי ךפיס ודמלמו , 1730
 , ,טרפמ לוס סתעס , טרפו ככ ךרד !ע וסו

₪ , 

 . רק רמפמס וג וס ןופפרס ספס ,'ה 'ה



 בער אשת רל תומש

DNA AT?יתְבַתְכְו םיִנשאָרְּכ  
aan Am 

TOT NENםיִנשאַרֶה  
 a הקו 0 + רגש רֶׁשֲא

To רקפב man קל 
 שארילע םַש יל תב יניס
 -רלעיײיאל שיאו 0 :רָהָה

Sys שאנו Tl 
Yan ןאצה"םכנ 7722 

 רֶהָה הוא לַא יער רַא
 אוהה

 תינעפ י'כ 'ס DI ןאצה 173 די "3

 יישר

 : סכרס ספ סת תונופלרס pass סתמ יךל לספ

 םולקנוא םוגרת

 יֵאָמְדקְכ Ss יחול
 m mb לע בֹוּתָכֲאְו
 Sy nn m היַמְנְהַּפ

mdיד יאמר =  
par ne) man 

 ,mp2 pam אָרפצל
DOT NM?רַתְעַתִתְו  

gem ap,שיר לע  
 ל (Wan 0 :ארט

win AS) N FO! 
 אָרט לֶכְּב am אָל
 תל יהו תנע ףא
 nam Soaps ןּוערי

 אוהה

 .'5 ג'ס תומני bh» ז"פ תנע תרבש ןרהא תודלות

 : 'כ ס"כ

DENססמ רסעת)  

Pךנפנ לטמ = . תורחפ  Potלוקלק ךותמ תותפסס סע ותסורל תינסו סיס תנידמל  
 no רעפו ob mh סתנותכ ערקו  סנינסוס רפע ער DE סילע תלי תומפסס
 ןמ 536 לוקלקס סיס נפ נמו Pro קדכ ךתז סניפ ןיידע וכ רמוס סגרוסל
 סת .ךנמס ל" סנופרס סערקנס תכת doyo סג כותכ סניבפופ ל" ס) סלכתנ תותפפס
 ס"כקס סז ךנמס ןכ ידי כתככ סם בותכפ ינסו Anh ריינ סג סנק סת סתופ תערק
 : ךכ לספ רעפנ ךכל .5רטי ס"כקס כס ותסורפ DEN di ןיכסוססו ככ כרע 05 םוקפפס
 תופופקכ von ידי לע תונופלרס . ךמע הלעי אל שיאו (ג) |: ןמוזמ < ןוכנ (ב)

 תונוקו |
HH HH HERE3205490%9909%599%00556900 200000000  

 רואב

 no תותל ךכד ןכ יכ ,יונכס  סוקמכ סקס לכ , תחלה לע . סתלפכ
 סט כל סיסיס ,יל תבצנו ann„ ןמוומ soon ,סויס ותכ6למ סלכיפ ,ןוכנ (ב)

 ומע ונעי his ,ךמע הלעי אל שיאו )2(
 דמעמ סוקפ ותיתתתנ ף5 , רהה 922
 5) סינופלככ יי = , .דוככס סוקממ קפרס

 ונכװחס

 . ס'נקס ס'ממ וינע ddyt לע ןיפפיו
 . םינופ6רס תותולכ וסע רחכ , נרי ינקו
 דגגמ ,אוהה רהה לומ לא .סנופמככ סעס
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 רקס: ואו אממ לחע -ךילע יפכ/רתכש) רוה

 זרַרְבְּר Mm יֵּדֲעַאְו כ ee 1 ראה דע 7% ירא יתהמהו ומ = 1 יִרָ
 ירתכ תי זהו יקי אל נפו יִררֶא"תַא MN יפּכ

. Aug “> Bm wen 5 um 
je Met )4077 En לֶא- am רֶמאו דל 

 יחול דינש הָלילְסּפ חרשמ
 0 תספד מ"הוהד 'ג וא 'א םויל האירק

 :'6 ת"ל סיכדנ לספ : 'כ ס") תומנמ - 5 'ז תוכרכ יתרסהו ןרהא תודלות

 "שר

 וס ma ירמימכ ןיגפו ועוגכתו (dan) Dann תופכ סנתנס ןפכמ .יפכ
 תא יתרסהו (גכ) :סממ ףכ3 הוילע ךכסל ךירכ וכיפס סנעמ לש דונכ = ךרדל
 :ןלסנו Den תכנ) ךינפ הגנכמ ידובכ תגסנס קלתסתסכ ירקי תרנד תי ידעֿפו .יפב

 :ןיניפת ל5 רסק וסלרס ,ירחא תא תיארו
 DE סיסי תלוספס לקו ונס ךותמ ןויריפנס בקמ וספרה :ךל לספ (א) דל

 ספננו
7272227222770 7727020077 070757 2 0 07 72. 2.222 

3182 

 יונכ ,'ירמיפכ ןיגלו, סגכת סונקנ6 , יפכ יתבשו ,סס סייככ ed ס)כ ,(ס'כ 5
 סוסס ויפ רמפעכ ספ יכ ,םממ ףכ3 וילע ךכוס) 7195 וגיפפ ס!עפ de לונכ ךרל) וס
 קזגיו ,ונפמי 600 ופככ םמסס סלע ביתסמס סדקכ ,רתס תומלכ ףלס סנסו + ןולכס

 לע ,ירבע רע |. תיטרוס his ons עיכס) סוכסת נפ ,ךדעכ ליפס ןכ ,ורסומ
 ,יפכ תא יתרסהו(נכ) *ןנסלו (den nad ךיכפ דגנכמ 7139 תנסגס קנתסתס
 כיספ ומ ,םינפס תייפכ תופכ) לוע לכות 5 mp„ דגנכמ רונעפ רט ירחפ

 ןעמל ףככס רתסנ לוע ךריתסל 5 "יכקי 8937 תי ,wohn ומוגכתכ Ten‚ יפכ תֿפ

 תגסס וס ,סייכומקס םייפכ ןיכעו ,ופכי 89 ינפ יכ ,יכספ תפ  םינס) לכות
 ספעמ גיסס) רכנ) כספק סמ תי)כמ וס סז יכ ,תולנכנס ויתולועפ דלמ סעס יכרד
 5 וירסלו סק 6% mob ,סל dan רתוי ונממ ס'ע וניככ ססמ | גיססו ,ךרנתי ודונכ
 Sch תולפסו סיכרדס תעיליו סנעפי ססס תגססכ תדנכנס ותלעמ Ih עי:סע 076 סיסי
 / ותומלע למ W297 תעידיו סקס תגסס ליס סינפס תיֿפרו ham ph„ גיסני 3

 ותופכע 750 גפומ ןיפו ,'ויגומ י'ע ס5עסי סלעס יכ , רננ כל םירספ6 יתלכ יסו
 ,ומ%עב זס ch יכ , ותומלע דכלמ סלעתי ססס סלע תפ גיסי כ ןכ) , ןגיסממ גס

 . fo) נ) Pins תסרפ3 סלעמל om ונרנד רנכו
 , םינשארכ + סירת ך) !ספ סת ,סיגקפכס תרכט סת6 ,ךל לספ (א) ךכ

 סתדמכ



 אער אשת גלתומש סולקנוא םוגרת
emoםָתַרֲא לכס אֵל  : ₪ sb as)לָכּות  

 Re ne ₪ MIR EN תי *
 א ?N 2 נפ זרָא תֵאְרל REIN nm אָל י

remכ  MEIST Semרמאיו כ  MIT 
NT Nרַתֶא  Tallםכוקמ רוגה  AN552  

BIP.ע רַּתעזרתְו  — : 
 — )23( . רובה" לע רַבַעְיִמְּ (a2 : אָרְנִמ

 תֶכְקנְכ ףותְמשו NR רֶבַעּב ea men דק
 רוצה ארנט

 : '3 ע"מ תופכי) - 'כ ע"י סנינמ אל יכ ןרהא תודלית

 י'שר

 pn = יניפ ךינפ לע יכוט לכ ריכעזכ ch .'ות  לכות אל רמאו )<(
 רנרמ 96 רסס רס3 .יתא םוקמ. הנה (אכ) :ינפ ת6 (An תוסכ ךל

nnסוקמ םי דיפ  janספ ךניפטפס ךכרו יל  Bisקוס  demסכרת  
 סוקמס רעוקו רכדמ ספ  סניכטסט סוקמ לע  וסרדמו ועוספ וסו ספרס סע
 : ופוקמ ועלוע ןילו סלוע כס  ומוקמ ס'נקסס סוקמכ ממ mb ןיפו יתל
 ("ע  רכדמב) wa רוצה תרקנב :ךיגפ) רונעקסכ .ידבכ רבעב (בכ)
 sh )5 סיעסי) לתנ יכרוע סורקי ('5 (SEN רקנת ססס | סישנלס יניעס
 יתבשו | :כ%ס תייככ mar» תרקנ :00 תח6 סרוג סימ יתיתסו יתרק

 יפכ
--9009999590%990%90466 99526%6%5955995%999595560909%- 

 דוא ב

 לכות אל רמאיו(כ) יסתכ) ןופחפס ת6 לודגס ינועכ סתוכיו ןומ) סכרפס ימ ימסכ
 ,ינארי] .ית ךדועכ ,ספופכ) לכוס 6) enn ספרעכ פל6קס סינפס תייפכ יכ ,'וגו
 סערס ינקנלת ןפ וסומכו ST ונסו ,(יכיגס וסע) ןטק np תסת Ira תתפנ 3
 . [ססימולו a) וכ סיעפי) יננדכי לדכס ,(בכ טכ ספ) oh יככספי om)„ טי תימפרב)
 , ךכר5 ינ pw סוקמ פי דימפ ךמע רבדמ ייפ oh רסנ ,יתא םוקמ הנה (אב)
 סוקמ לע וסרדמו * וטופפ וס ,סלרסמ סמ ספרת ספעו ,קמפ Pic סמ ךנימעפש
 30 ומוקמ ס'כקסמ |, סוקמכ יכפ כפול וגילו ,יתפ סוקמס רמוקו ,רכלמ סמ סגיכקסס

„obwלנדה סויק וכ רח ןינעס לע רמי סוקמס |, ("טכ) = , ומוקמ סלועס ןיפו  
 , ו5פסו ונוכ תולגס Biss ויפ רעפמכ ותפוז 55מכ לכ ph סייקמ oem | ,ותופילמ תדמתסו'
 תרקנב = . ךינפ) ינוט נכ ריכעלעכ ,ידבכ רובעב (בכ) : סלוע לם ומוקמ וס ןכנ
 וע 93793( רקנת ססס סיטנלס יניעס תרונפ 5וסו ur תכעענ, ,ופוגכתכ ,רוצה

ulיכרע סולקו  Yen) Yaינ5 ,(ו'י 5  mapסיעפיו ד'כ פי 'כ סיכ)מ) סימ יתיתפו  
» 
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N =)ריבעא 8  = ₪ TONרָבַעִא אָנֲא  

 — כ oc נקלע ילו
Ram 135) aimרשאזתַא  Jןוחַאְּר ןאמְל  

 רמאו 2% א * וג וג :םתראיד אלע טסו URN = יתמַהרו ןח

 : סש וכלפי יתמחרו ןרהא תודלות

 י'שר

 ילונככ סלרתס סעע סעינס ."וגו ריבעא ינא רמאיו (םי) :ודונכ תוֿפרמ

 םכרלטכס DDR רדס ךדמננ ךירל\ סלוכ ינ6ס יפנ mh ךתו< ססרפפ סמ
 Dat סמת סלע סת  רונסכ Rab תוכז יל תככוס !כסי לע סימסר םקכ)
 1m סתמו רונס לע | ךינפל ינוע תדמ לכ ריבעמ ינ6 סוקת דוע Ih תונֿפ
 סנכת oh ab סימסר תפקכ רדס (md .ךינפל 'ה םשב | יתארקנ : 09003
 תפ דעלמ יוס תודמ ג"י רוקו ףטועמ יתופ סקוכ סת6ט רדסכו תוכ6 תוכז
 ₪5 (mn יכ ןיגעג ויסי ןונקו סומכ ינפכ וכיכזיס ידי לעו ןכ תוסעכ ל6רסי
 . יתמהרו :|ןוסג סנכפפ סימעפ סתופ ,ןהא רשא תא יתנחו :סילכ
 סנעפ כ סיפעו סנעפ סיתע 5 ותיעכס 65 ןפכ דע «en ןופמלס פע
 : סקיכ פורזוק | ןכיפס וקיעבס תיכב תרוכ mh סנס נ'6 ססעמ תעסב 6

Inh 
hhh ppp 

 רואב

 son רטסכ , ףלקס ףלטו ף%ס עגרכ וילסתו וימסכ ררועל סמבו , ןימ .oh ויגפנ ןולר
 סינופ סס | ם'סתנ) ר3מס 937 , ךדבכ תא אנ ינארה : םרוכה רמא] .ו ולב
 ולונכ תל וספכיס סקס ןמ  קקכ) סתע Sen לימפס עודמ רקכ 6) סלוקו , סיחוכנו
 סכב oh כתיו יל סתיגס ספעו:כמ5 drot ד5מ נפתס ספמס ןכתיו ., סלוקמ נו
 ננכתס סטמש רחו , (ד"י ליעל) DB יתותנסו וכלי ינפ רמ6 כ'תפו ,('י כ"כ ליעל) | , ס)כפו
 SENSE ותעדב TH סיסו = , ותוכנמתס) ס5כפסו סייפתסו | ,ורוכדמ ססס רוס לפרסי דעצ
 לכ דוע ריכמ סיס 65 ,סלטבל רטפ6 יפו Heinn סרזג פוס ס'נקס יפמ ויס 237.325
 סטו , ךדונכ DA ינפרס ,ךיכרד ת6 כ ינעידוס רמו סתע סקכ ןכל , ותנסנסו ויתולמ

 535 , טנועס רזונס ןמז3 ,רסמ םינעמ וניפס ,סיפפ תוכירפ לוס ויתודממ boht וסֿפרס

Pobyךינכלע יבוט לכ ריבעא ינא (טי) = . [וקדלסכ ןפתו עטר) ספופ ףפ , mens 
 יכ ,('ז3י רנדעכ) וס ןמפנ יתיכ לכב «In סו לעו , סד6 )כמ רתוי יכוט תדמב ןכוכקתו

 ph רוכוו כונס Des .ךינפ) רקע ,ךינפל 'ה םשב יתארקו .ותיכ סדקס נוט
 ןכוסי = ךיפ ,סיפתנסו .סנינתס יכרל DEM עדת-תולמס Dan יסס ספיככס י'עו יתודמ

 יפסצ



 אשת גלתומש
 ולה a a | ךינעב
 - ונילפנו \ ונמע 1222
 ינפ"לע רֶׁשֲא םַעָהלְבִמ טעו

tenעת: פ  
San ©)השמזלַא הוי  D) 
ansרשא הזה  a7 

re 

 יֹניעְּב in mens השעא
 רמאינ =) | : םבָשָּב ךערַאו

u oe en NTו  

 רמאיו

 :כ'פ ג'מ . סירקפ : 'כ "סט בב . 76 '! תוכרנ

 יישה

 ונילפנו = : סיככוכ ידנוט פומוס לע דוע

 פולקנוא םוגרת

 (No TR אָנֲא ּךֶמְִ
 אָנְּמַע ְּךָתנִבְׁש ךַהְמְּב
 ןשירפ 5 ןּרְבעְתִ
 ל Pac .רָפעלו יִל

N)אערַא יפא לע יד : 
Sei ₪ַײ  wie) 

 m Npine תי ףָא
 יִרָא דיִּכעא את 9 יד

 ,OR ןיִמֲחְר אָתְתְַּׁשַא
 רַמָאַו (m) :םּושָּב ְךֵתיּבַרו

ISתי ןעְּב  mp, 
 רמאו

 ונילפנו ןרהא תודלות

 ךתניכפ סרסת קנס nn נוס ינל
 סנקמ ןיכ 'ס סלפסו ןעכ סעס לכמ סוס רנדכ סילדנומ סיסנו .ךמעו ינא

Psתזה רבדה תא םג (זי) :'ונו סירלמ סינכוכ ידוע לע דוע יתניכש סרסת , 

 ןונכ סיניע man on נק סגיכפ תיירס ידי לע סעלכ לס ויככד ןיפו ססעק
 אנ ינארה רמאיו (חי) :םילס

 ותופס לופס ףיסוסו סילכוקמ וירדו ןוככ תע d'dt Den סב
 תופכמ

 ידי לע ןיעעוס בלוגי רכד ינסו ('ד בויפ)
 .ךדובכ תא

—30956009C593 99H T PCIE ICH SOFT IH IDG HOLE 

 רואב

 עדוי סמנו
 ,ךיניעב ןס וגקנמיכ סיוגס לכ ועדי

 םג (זי) . סמדאס ינפ לע רט סעס Joy סינדבומו
 , סזמ ונעת לס יתניכס תוכפס) סכ) סלרת6מ יכספ ספ יכ

 ,יולגו סוסרפכ ןולרס סג עדוויס יופכ , סתו6 סכרתו ךמעמ ppm ךפ6 כוסי
 ,ולמע In רפקכ oh יכ ?סז ,דננ סו ןורתיס י'ע

 סילועמו סיפלפנ סיסנ סז ידי לע יכ

 m‚ הזה הברה תא

 ,כופס ףיסוסו ויכפ) 159 תע סיסת ספמ סלכ , ךרבכ תא אנ ינארה (M) .סככותכ
 ספוכס סדקכ ,ויככד ת0 עדי

 תע ,ןוללס תעו סעוס תע ,  ויתודעו 1997 תפ ויגפ .רתסלקנ ריכמו
 סעס יכרד תפ ,םממ ספרמב דוככס תייר ידי לע תעדל טקכ ןכ

 35 ופופ קמוע יפ) ınpp3 רקע סיסו , סעעו עס =
 תעש וס ob Pud תע) ועדי ןעמ) , סתנס:סכ קסומ

 ןוטל

 סז ידי לעו , ולוככ mh סריפמס ירנקפספכ ו ספרי
 ורנח ינפ תל

 , סימסרס תעו ןידס
 , .ויתויככ סע ותגסנס תולעו
 וס רסק סמופס תכוט) פרקמ
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unsחנא ןחדתוצְמָא ןעמל  TERמח עבא)  

 יא דקדק לג דק לה הלל כ זרארו דק
 rn אמ בטח מל רגפי:המא גיחה
 m) (nn zB DEN וילא מא )16( m יתחנהו

TE Teלא םביכלה  — — 
 אל איב אָבלהַמ Irma 9 | +חרומ ונלעת

₪ 2 

 327 NED ןח יִתאַנמִרַכ פא עדו
uב כ  VENENאָבָה  

 — 77 : 'bו'ע כ"כ המבו:'3 ת"ל ןינלסנס ןיא סא ]רהא תודלות

7 
 י'שר

 סמ ךינומנפ תדמ 3 עדפו .ךיניעב ןח אצמא ןעמל ךעדאו :ךיניעכ ןס
 רכס סמכ ךיכ6 ןטמל ןק נע (jun ןוכתפו ךיניעכ יפ65מש ןמ | תפילמ ליס
 לודג יונ ךתופ סטעלו רפקת נס .הזה יוגה ךמע יכ הארו :ןתס תפלמ
 נע ךעוס sh ספמת סס3 סו סדקמ סס np יכ סמר sun ס;6 תמו
 וניתוכרו .ינעירומ סוכ סעכ ינס רכס סולחת תו ועייקמיט nn סיקנויס
 : ית סרדס לטו יי לע תופכקמס (sem ינו תוכרכ תכסעב וסוטרד
 ךינפו ופכ Ph ימנעכ יגל ein דועיתלסס 5 ומוגרתכ < וכלי ינפ רמאיו (רי)
 om nun 35 ךקלמ ידי לע יכ ןפס mb וזכ .וילא רכאו (וט) : ברקכ סיכלוס
 דק6 רכר רועו .ונמע ךתכנכ נס ןסס תוקינע עדו .אופיא עדוי הסבו (זט)

 ינק

CH PLEITE9930%%%9%5999%59%5999%99960599%99965%99-99 - 

 דואב :

 פע63 , ךיניעב ןח אצמא ןעמל . ךתנסנס nm ךיכרד תעידי ידי לע ,ךעראו
 לו וכככקכ תונע) לכות סז י'עו ,סינפ מתסכ תעסכ ןולכש רלוע) 150 תע) , סימתנו
 , 'וגו הארו . ךפפ ביטסל עדנ , וככ ףנפת 65 יכ , תרפEס ומכ ךרדכ ונתופ ס)כת
 ך תויס) ס3 mans ach ,ךהלתנו ךמע וס , ודעכ ל)פפמ ינ6 רק ,סוס יונס יל רוכז
 , וכלי ינפ רמאיו (די) . ךח)וז די סכזעתו ךינפלמ onen }6 סתעו nn‚ סע
 סנכתט ופכ סכווכסו ,(ת'י 5 '8 (Inc לוע סל ויס 89 סינפו ומכ סעכס לע רמי סינפ
 ייפ es , ךתסקכ תופעל ,ךל םינֿפ ךכ רחלו , סעז לט סינפ ורנעיפ דע ןיתמ, ע'כי
 לא .ף5ק לט סינפ ורנעי Als דוע לכ ,םיכלה ךינפ ןיא םא (וט) . סכמע ימנעב
 . תיק ידי לע תולעלמ wen nen„ בוס דע , ספ po וגל am ‚mo ונלעת
 כעפכ סתע , לודנ סיסרפכ ושנעו סזס סעס ממ ססכפפגו עלוג סנס ,'וגוהמבו (וט)

 כומי
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 הָוהְידכֶא הרשמ mas ce ) * NED רַמַאו ₪
AT NNיל רַמָא  ooזרַאֿר ול  nsלעה לא ךמא  

ANתרי ינתעדוה אל  | TAN | aim ZITTISאֶל  

 הלשת"ירשא תא = ינתעדוה m ימע ng יד
IONשב הסיר  ya 

names aישע ןיִמֲהְר  TEIT. J ER 
DDםגְ םבֶשְב םכָא ןעכו ₪  NS"י נע ןח"  : 

TREEפטר +  (₪ | NDS MERןח יִתאָצְמ  
 ףְכְרְדיתַא אָנ ינערוה ףיניעְּב = יהוה הנ

 חרוא

 ךעדאו חספו תוכוסד מ"הוח תבשל האירק

 : סע תוללכ ינפ :ב'כפ כ"מ סירקע + 'מ aus סדקע -' ': תוכרכ ינעידוה ]רהא תודלות
. . 

 י'שר

 ווססססו ןילכתסמו וטיכסו ןימייקו וכו ןותו סעס לכ סבו apa לכ ןכו סוס
 סעככ סתפו סעככ יג ל" anna 36 בושיס ססמ למ 'ס רכדו ופכדמו + ןידנסו
 ךירכד נע ךננו ךיניע ןס (oh :ילא רמא התא ה אר (בי) :סכרקי יפ ןכ 6
 (ג"כ תומס) 9 תכעמ כסלו רמונו ינתעדוס כ סתקו | "וגו נפ eh סתפ
 ךיתעדי תרמא התאו :סכ ןפמ ינ5 ps סעדוס Ph ךסנמ סנופ יכנפ סנס
 Pr) תומק) יל תרעפ MOB םוכיסת dro סדפ ינב Hhen ךיתרכס יםשב
 התעו. (גי) = :סלועל neh ךכ סנו 'וגו ןגעס כעכ ךִײפ 93 mh סנס
 יפלומ> ןפו סתפ רכש סמ ךיכרד ת5 ג ינעידוס ךיייעכ ןח יתפנמס תמש ספ

in 

RAAB oO 

 רויאב

 ךגיע ןת .ילא רמא ההא האר (בי) . רסס 36 ven סלע רספכ , זומתב ז"יכ סיס סמ רפסל

 ןוטפכס ךפנמס פוס oh ,ימע חנgת sch m ת5 ,ימע חלשת רשא תא .ךירכד לע ךכלו

 ינתערוה אל התאו .(ן'גמרסו ע'נפכס) ,(פ"כ גכ גיעל) 13993 יפפ יכ וכ 3ותכס

 8193736 סכיתס תומלו ךפסס לע רככועמכ סיפוגס תפכוכ לפכ ,תרמא התאו 'וגו

BDסנס : יל תכמפ יכסק ,תוגיקס ססב סד6 ינכ רפטמ ןיתרכס ,ךיתערו  
 ,(י'םכ) ,('פמ ע'י סס) סלט וכימפי .on 'ונו ןנעס כעב ךילפ 63 יכל

 ךנוע יכרד ,ךכרד תא אנ ינעדוה .ךינועכ ןמ Pins תמפ ספ ,התעו (גי)

 + סעוס תענ PN) TOD סדקנ סענ | ,ךיתויככ סע 63 ?גסנקמ. סת ,ךמתרו
 רעדֿפו
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anשיא  Beh myםע -  zen man 
 אלע ןמ רב עשה 2 ותְרָשִמּו mag הינ ׁשמושמו אהיִרָשַמ 7 א

aאַל ךותמ שימו אל רענ ן  mאָנְּבָשַמ גמ  : 
 רמאו ש לש ּת , להאה ישילש + )

 רמאיו <.

 zen .'3 ע"כ תוהנמ . '3 ע"'ק סימספ . סט תוכככ ותרשמו : סכ תוכלכ בשו ןררא תודלות

 : הו, נ"מ

 שה

 :ספמ סיס ומע רכדנש כת ,הנחמה לא בשו :ססמ סע !)מקעו יםינפ
 ןכטמס סקוספ דע כס"ימ ססמ גסנ סוס 23701 דענק סמ סינקז) דמנמו .סכפמס ג כמ
 25 ןלו לגעס ת6 ףכס ק"יכו תותנס ורכתשנ זומתכ רשע סעכסכ mob רפוי לו
 "וגו סעס dh ven רעקיו תרקממ יסיו (5" (Pins רמפנס סלע ט"יבו סיפעומס
 רכבו 'וגו 'ס ינפנ לפנתו ('ע סירבד) רמקנפ סיפסר עקבו סוי סיעכרמ ספ ספע
 פיעכרפ ספ ססעו Panda תמוכ לכקל יניס בס 55 רקככ תילעו וכ מנ Inh םדמ
 סינופפרס סמ 'וגו סינופלרס סימיכ 703 יתדמע יכנסו ('י סירכד) ססכ NIE סוי

 סלרסנ יכעקכ סרסעכ .סעככ ויס סייעלמ6 סתעמ רומל ןוכרכ סינורתקס 65 71995
 לריו תונורקל «Mn וכ רסעו יתסנס (ven ל"ו סנס 3)3ו סתמסב לכסינ ס"נקס
 ףמע רכד) 55 סקוססמו ןסינכ mb דע וסולסעו ןכסמס תכפנמ לע ותווכל ליחססו
 3 .6וסש יפל תיכפמל בילתו ומוגכת .הנחסה לא בשו :דעומ bahn 650 דוע

 סווס /

III ET TEE 0% AAAS OT 

Aa 

 בנליע (mh ,הנחמה לא בשו |. רפונמכ ,סינפס תייפכ ולרע סנווכס ph ספ סנ

 , רענ ןונ ןב עשוהי ותרשמו | * דפלש סמ סינקז) דעלמו סנתמס Jh 35 ספמ סיס ומע
 = רענ .כותכס וספרקי ךיקו םיפ) סיס .לככ עטוסי יכ ,רענ תוכיס ותכסמו םריפ ע'נפרס
 וס דנכנס סככקס לענ יכ ,כענ תרפמ לכ כקיפ םדוקס (ie 97 ןקש 309 ן"נפרסו
 םירענס כ ?mp ,(ס"כוכ"יד '3 סיכלמ) וכענ ma ןכו ,רעכ 6רקי וג תרטמכו םיפס

Shine)13  עטוסי ופכקמו סעטסו |, ינוניכ ?עפ ומכ כפות רעכ וירכד) סנסו ,(ד"יב 'כ  

mתרסמ ופכ 5וסמ ס6רנסו ,קוסל 6וסו , סס ךותמ םימי 630 דימת תכסמ 15 רעכ : 
 כבל ןכו ,כונכ תרומת pam .ןונ ןב .רענ ודועכ ופופ תרפמ סיסק ,ויכוענמ ססמ
 רס6כ סנסו ,('י ד סכוי) 736 סל ןיכו סיס סליל ןינס , (6 'כ ינפפ) סקי ןנ רו
 סיסע סמ לכ רפס) סילטס ,סנממס ןמ קתכס Sen וכ סטנט John ןינע רפס) 3ותכס ליקתס
 טקוסעמו , )"וכ תעד לע ןסינכ לחפ דע סו דיעתסו ,ןקעמס סקוסס דע db‚ נספס דועצ
 :3ותכס נע סתעו .סיכרכס ןיכמ דעומ Jahn ספ יכ ,ססמ 0 ונספמ לוע ומע 3372 9

 רכסל



 חפר אשת גל תומש םולקנוא םונרת
 ר m ;-רלָהאָה קרשמ .אָבְב לילה רב — )=?

nonאָנְנְשִמְל  mmרוטע ביק אנה מע  apחתפ "טעו  Ok 
 הארו ₪ : רשמדימע ד by * עַרָתְּב

 Lh Tapas םעֶהז-קְב < mo :השמ סע
 ER ; אָננעד אָדמע תי אָמַע
 ac לָתֶאַה הת ֲּפ דמע Nein yanz םיִאק

 חתפ שיא J חתשהו םכעה תפע | ללָּכ מיקו
aa ]אי( : ולה וא ערזרַּב ( x; 1 as) 

 : ae םי en DY : הינבשמ
 רֶשֲאַּב = פי 3 םינפ השמ 5 םע ללממ הֶשמ םע יי
 רבדי — יִּך אָמְּ ללממ

 רבג ל כתמו א"ב
 .!3 גס תוכל: רבבו ןרחא תודלוה

a 

 - השמ םע רבחו (ט) ah מפפ) porh םגכת סניכססס קעכופ- DEE דולי
 ('ז רגדעב) ומכ סגיכס דובכ קוסס סםפ סע לנעתמו ומונרת DEN סע רעו ועכ
 פוקס ונוכחפ רכדמ רוק וססכ ויק רכרע רוק וניסו וינפ רכדמ לוקס ת5 עעפיז
 ךלמסש עמסמ 9579 — נוק קוססכו יילמ עמוס טוידססו ועלע EN וניכ רכדע
 לא םינפ השמ לא 'ה רבדו (אי) | :סניכס) יווחתשהו (י) | : טוירסס סע רכדמ

 סילפ

222.2777.77.2770 77277770777 2727272772772727277 2227772272 

 רואב

(B) .)>רברו  Eyהשמ , mפוסט ,'ססמ סע ללמתמו, ופוגכפת , ספמ סע רֵּבַּדִמּו  
 רָּבַרְמ Bam ויפו ,(ט'פ 'ז רבדמג) וינ ER לוקס :ת6 עמפיו ומכ | , סניכמס 732

„wihוינפמ עמוס עוידססו |, ופלע ןכנ .וניכ רנדמ לוקס וגורתפ ,רֵּבַּרַמ רוק וספכ  , 
 סז לע בותכגפ סמ ןייעו ,(י'ר) ,עוידסס סע רנלמ Pyot עננקמ רב7מ ham וספכע
 Yppm שהשמ לא 'ה רבדו (אי) .סניכ) , ווחתשהו 0 (סש 25703( סג ספרפכ
 rpm, A" ע'כיו ,'ספמ סע ('ס) נמו, תסוכס וכינפ!ט 6'תבו ,(י"טל) Den„ סע
 יפל ,וֿפבי כ ינו (ג"כ קופפב) (No רעו וסס סעל רתוס סז Ih , םינפ % םיגפ
 למ bd As ןויזמ סונתכ 55 ns‚ ספכעכו ןיקס3 כוכדס וינפ נס ספ סנווכסש
 56 ספ ,סינפ !6 own ,וסעכ bb םיפ 937 .Haha נעיס Aha סל יכ ,תוליתנ לע
 ,(7 'ס 01937( סכמע 'ס רכד סיכפכ סינפ :!רשי כ 56 Anh סיקעכ רמופ וס ןכו , ספ:

 סנו
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 (yarıı da nm אָנָפְלּוא aim Wasnb3 Am רעומ
 קפָנ ַײ Dm. m ןפלוא —
Dayלא  aßרעומ  sun) TERתזנפלוא תיִּב  

  Ye:הנחמל  Mm (M)אָתיְִׁשמל — יב תאַצָכ :

er ad Omimis meדב ₪  Paהש ק  
 רכג ןדחעמו אפע TED WS Ss םעֶה ss כ TED תש ו

hasהרשמ יֵרֲחַא טיבה  yaהננשמ  

 הפ van Poren תְרָיַהְו ₪ :  הָלָהֶאָה וָאּב-דע
MC lar :רע אצל  namen by 

 הוחו יהיו איג
 : 'כ ג'ל ץפודק וטיבהו ןרהא תורלות

 י'שר

 -רעומ להא לא אצי = : סניכס ינפ לנקעכ ןקז ינפ zקכמנ an *'ה שקבמ לב
 סוקמ סינוס ויססכ  תרפס mh וליפפ 'ם :קנמ לכ סיסו "ד .וי ומכ
 ed .היהו (m) :ספמ נפ וס3 וס ,יכס סס) סירעול ססיכינס סניכפ
 . םעה לכ ומוקי :  סל5 36 mob + הנתמה ןמ השמ תאצכ :סווס
 ch הכסל .השמ ירהא וטיבהו :ססמ ססכפנס דע ןיכסוי ןיסו MEN סידמוע

 דוני
--320%555%%95%%5%555%5%559%%56%6%%%5655%54955550469-- 

 רואב

 כונדס ול סיסי 6 סנממס נרקכ לסלס סיסי ספט ןכתיו .,דימ)תל סדונפ כרל סדונמ
„Dinסלכ כ יכ  DEIלהא ול ארקו = .סכותכ ופניכש תוכפסל  «yoונס רק  

 , הנחמה ןמ קחרה : פרוכה רטא] . ןכמפס ספענפ לע סמ וכ דעו) סטס יכ ,דעופ לס5
 רנדס ספקו (י"קר) לימנת) סדונמ- רל סדוגמ כמ , סכסמ) ןוסמ וסטוכו ונס סקול וס
 י סמ סיפנפ ססמ ומנע קימכס סמל דועו ,סידטמכ לפרסי ינכ לכ cn סקמפ ןימפסנ
 .תומפ ענרפ ומנע — יל סדוגמס ןמ יכסו ? סמ doohb קמרס י"טכ כתכם ועכ

 סינכפתפס וכ ונכ ,סעס תעיכפו לגעס סטעמ ילי לע ספמ סרפ וכהעד) ספרנסו
 eh ססע קיסרסו ,ומנעכ תופיטנ גוסנ) לימתס ןכ) „171393 Ipod ונתסו ,סינפ יועו
 who סניפו ,סעס ךותכ סיכסוי סניפט סיכלמס ךכלכ ,דפמ קחרס וכקומ סוקמו
 סעע ןכו ,ססינפ לע סדונכ תלכי סיסת ןעפנ |, רלק ןמזו סיטעמ — oh יכ סתר
 :וסח /ס לכד תעד) ו סיכיכנס סתופ 'כ 15h„ עגר Jan סנכ ופוני נע ידכ וס סג
 38 תכ)) סגקמס ןפ ,השמ תאצכ (m) . [דעומ לס 35 hir 'ס פקנמ ככ סיסו
 '5 כויפ) וי ספעי סככ ופכ ,תוסע סילינר ויס .ו5 , דיפת וסע ןכ ,ומוקי ,נספס

 'ס
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 "השקיימע Das לֵאָרְׂשירינְּב WR סע ןוחַא לא

omהרעש  Nmעגר ףרע ה  mךְּבַרקְב הָלָעֶא  
PD SERךירע דרוה קרתעו —8  

 us may ךילעמ לת נג: פג ה
WO.7? ריִּבֲעַא הָמ  N 
 -לָאָרְשיחינב (san 375 ל

ppm mאָרּוטִמ ןוהיִניז  m armsברוח  : 

 Salons חלי רשמו 0( 202 השמו ₪ :ברחד
 קרה הגמל ץּוחמ ו ולה ee ik mom תְנְבָשַמ תרי
 -לֶהֶא ול ורק החמה מ Na ןמ | קיַחְרא

opהיל  jeדעומ זריִּב  
 אנפלוא

 .'6 ע"פ תכס -'כ ג'ס תוכרכ השמו : 5 ע"פ סע רהמ |: '5 מ"פ תנע ולצנתיו ןרהא תודלוה

 : '5 י"ק ןילדסנס

 י'שה

 סו ךכרקכ סלע ספ | , ךיתילכו ךברקב הלעא רחא עגר (ה) : עמסנו ססעכ
 סיטסי) רמפנס ימעז רועס וסס דס עגב סכילע סועו6 סכפרע סויטקב י3 סיכממ
 don pdehs סכ) בוט ךכיפל סכת6 סנכפו סעז MR דע ענר עעפכ יכק (ו"כ
 : ךל השעא המ העדאו :סכינעמ סכידע ודירותס דימ ıplp וז תונערופ .התעו
 . ברוח רהמ םידע תא (ז) :,ךנ תוסעל יבננס סמ עדוי mh ןועס לפס תדיקפב

npתא חקי :סנסו ןוע ותופמ .השמו (ז) :ככומ רסמ 0793 סיסע ידעס  
 : דומלסל סדונמ ברל סדטמ Anh סנסמ) ץוסמ וסמונו ולס תקול וס סווס 'כ -להאה
 סיפנכ ויניו סכיליכ סיסי (Din 76 ('ג עסוסי) רמפנס ןינעכ סמ6 סיפנפ .קחרה
 :סכות יפקנמל דעו תיכ וס דעומ Sch ול רוק סיסו .ול ארקו : סדמב ספ

 לכ
CHIC HH HH 645% 2400564 SEC 2% 660 RR339%< +- 

 ווא 2
 . סכינפ) ךפלע חלפ6ע סכ) mo ךכ) , ךיתילכו (ה) .[סספכ לע סוס ןמיס תפ ותס 7
 העדאו .סכינעמ סכילע ודירות דיפ pin וז תטעכופ , ךילעמ ךידע דרוה : התעו
 םידע תא (ו) .ךל פוסע) יבלנס סמ עלוי ינפ ןועס רם תדיקפנ ,ךל השעא המ
 ןוע ותוקמ ,השמו .ככומ רסכ ודמעע סוימ סלינ סיסמ ידעס תפ ,ברוה רהמ

 רמה ,סנתפל ךותמ ולפוכו ונכפ סקול ,וס סווס ןופ) ,להאה תא חקי .סנסו
 סדונמ
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My jr apaףרעדיהשק  MERישק םכע יִרֲא  
 TEN N תַאלדק : רב Par קרת

 עמשּו ₪ :אָחְראְּב 1
 אָׁשיִב אָמְּגְתּפ תַי אמ TS םעה עמשיו )9(

Mm yaלו לנארַא 17 ותש"אלו ּולבַאתיו  
MT DEN 23 ּואיּוש ABE bh) En =: וילע וידע שיא 
35 u רשמל TR רֹמַא miss הוה 

 לארשי ינב

 י"ש ר

 יכ סיכממ סתלו סכברקכ יתניכססכו * התא ףרע השק םע יב :ךקנמ ךינפנ
 סניכסס ןיbפ .ערה רברה (ד) : ןוימכ ' .ךלכא :סעו סכילע נפ סבר
 וכעפפכ 3903 ססל וגתנק סירפכ . ברוח רהמ וידע שיא : ססמע תכנסמו סרוק

 ססעכ |

DD 777007727707 272.777 7707707 BRD ααα‘— 

 רואב

 יככ דועו , ס6לסו יגימסס סויפ רעונכ (ז"כ an לפקותי) | ס5לסו ינימפס .סויכ סיסו
 % ספ סתו6 לכ יכ ,דפמ קופכ לוס dab 3 (6"ע ם"ג ףד ןטק 'ד) לופכמכ ק'דרס יס
 ןכ ןפוי 5:5 ,ספ כ'עמ | ,וירכד qףוס3 ק'דכס ספ ם'מכ , סעמשמכ סםרפ) םי ק'לרס

Yenיכקי יסי 3 093 ןוכינינמ יכקי תניכמ קנסיד רקפ6 פיל סורק, סנרפ  npיכולתכ  
 ויככל יפרו ,'וגו 093 3ותכס סוגכת וס 1937 gib mein :סלכג ,"ןוסיתיכסמ

 לע 65 hin sed יתס)טו םרפמס ותנווכ ספרנו , כוק3 תפסות) ףיסוס 'וגו סור5
ns hinתנסנס סלי לע רפ ספרס ןילס תלמ נע קכ ,סוכפס ננמ לח סעס  

 .[('כ גכ ליע)) mod ךפלמ nis יכנ6 סנס קוספ לע ן'נמכס םוריפכ ןייע , ס)ועס
 , ךלכא . סעז סכינע mh סמ ,יכ סירמפ סתֿפו סכנרקנ ןוכטפסכו , התא ףרע השק םע
 טפטמס יכ ,ד'מנס םגדכ נו ,לולג תתפ תסת (לוגסס וס) pp תתפ נו ,ןוינכ ןופנ
 Sms סניכפס ןיפפ ,הזה ערה (ד) .(ז"י וע 2יפ) יל עמם mb ומכ ,ןכ ותויסנ
 , 'וגו ססמ dh 'ס כמו ויכתפ נותכס וסע םכיפ ע"נלרסו :(י'קר) , ססמע תכלסמו
 , סיניז ןוקת, ,סגכת סטקנופ ,וידע = . (טי 'ד ליטנ) ןידמכ dry 56 'ס מיו : וסועכו
 םיפפרכמ וסו ,וינע םרפמו קיקס פםילקו 639 מס סיד יכיסכ ןוס) נסיתקד, ףיסומ עניו
 .כנטס ל'ע תול36 גסנמ וגסנו , סיטיטכפו תרפפת ילגכ וקליפ ס'גסרסו ע'כקרסו ,סככ
 (vie סשמ סו סיסנפס כס 98 Man ms וכ רטלכ ןכתי ,וירע : םרוכה רמא]
 סכסו ,ילעס on ,סידנעכ ו סיננכ וגסנת סתעמט , 7139 ידע win דספ לכ
 סילנעכ סמלעכ וגסגנתס , ססיגיעכ סוננו Dog סקפכ סתיסו לנעס ספעמכ eng ירתפ

2 



 וסר אשת גל תומש טולקנוא םונרת

namרבדפ ₪ - . amדלא  
 Do לייא זרָשמ

 קרלע ל mon יב NS תַא 822

 תילעה רֶׁשֲא םעהו הָּתַא MD amp אּחקַסַא
 ץֶרָאָהיײלֶא mn ץֶרָאמ הפיק יד ארל
 בקעילו —* םֶהְרְבֲאָל
 ms? ya רֶׁשֲא arms "רב רמיִמל

 au רמאל San קחציל אָכְאְלַמ ap חלש או

 נפל A ₪ הָננְתֶא Ras 6. ירה
 == יִאְּזְרִפּו יאהו יארָומִא
 ua“ תֶא ישו 18% אָעְרַאְל 0 :יִאְסּוביִו יאָּוה

VAT son NI2Yיוחה יזרפהו "יתחהו ירמאה יֵרֲא  
PR 6 

 Aa ץֶרָאלָא 0 + יפוביהו יבש קל = תל
 בס

 u אל יב שבדו בלה |
 ךברקב

 .י'שר

 + סנע רמפנ ךכל תולרפס don ססוכנ רש ןרפ .הומ הלע ךל (א) גל
 :סנע ךכ ןטר תעסכ ל'6 m ך) סעכס תעסנ וכ רמ6ט win "ד

 ססס :'וגװ ינענכה תא יתשרגו (a) :ךמעו רעלנ כ ןלכ .םעהו התא
 . שבדו בלה תבז ץרא לא (ג) :וינפמ ססינפמ סנפו pp יסגרנסו סס םומופ
 יתנו ךל רעופ יי ןכ) .ךברקב הלעא אל יכ :סתונעסל ך) רמו 6

on) 
BEER 7227575777770 7777777575077 72705 LOOSE occe— 

 רואב

 סיפרסו , סעוס תעק סרנע 5) ןיידעפ דיגס) ,סרימ ילכ רוכד , השט לא יי רבריו (א) גל
 ךנוסס , הזמ הלע ךל . )פרסי יײכ ופ , ימעו ר )ו , תינעס Sch סעס רמפם סו לע

 סס) DSH ספנמס ירח , 'וגו יתעבשנ רשא ץראה לא . oo 6רקנ רי ןרפע
 ,שברו בלה תבז ץרא לא (ג) .סס} ne רח סעונססו ,סתונ תוכז ריכוס) קעפ
 אל . סכדו בלס תכו oh Ih ,'וגו יתענקכ רט6 ןרפס 26 סומ'סלע ך) ,סנעפל נסומ
 ךסלמ nich ךכל , ל6רשי ns ךותכ och ₪ יכ ,ןכסמ סקעת ₪ , ךברקב הלעא
 36רכי5 סכוט ססטכס וכממ סקע = ,"ךניכמ יתניכס קנס Ab יר6, סגרת סונקנופו , ךינפל
 פכקיו) סחננו a רתוגסו 2 ומכ , ךנרקמ ומכ ךכרקנ ס)ע6 כ יכ םרפמס ספרנ סנסו]
 , סיסלקס ןמ כ ('ד ככ סע) לכי 5 םיסדקכ ,סת)סמו רטכספ וטוריפע ,(ב'כ ח

mסיסו ל  
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 nee am נפל .ךל .יכאלמ
os) יִתֹורֲעְסַא Di 

KT 
 (חל) :ןֹוהיִבֹוה ןוהילע + : םהאמה םֶהָלֲע יתדמּפו

“ps 

  TERNלע תפג תני רשא לעםעֶהיתֶא =
 my ya הדשע רשא לגעהיתַא .ושע

an רכע 6% FT 2% : 0 T 0% 6 T 

 לילמו רבדיו 5 , ןרהא

 : 'כו 6 כ"ק .ןירדסנס םשבו ןרהא תודלות

 י"שר

 .יכאלמ הנה :וקמדפ לע וכ  רכד) ('3 'מ סיכלמ) ןכו .ךי5 סוקפב רובד
 דוקפססכ דימת רימתו דתי סתונכנמ Ib יתעמש סתע | , "וגו ידקפ םויבו : ינ6 נו
 יו תטועכ Abe סע סוסה ppoo ןמ טעמ op יתדקפו ססיקונופ ס:ילע
 *ה am (הל) :לגעס ןוע ןוערפמ סלק סב ho נכסי לע סב תוינערופ

 :ססרסכ נב סידע) סימס ידיכ סתימ .םעה תא
P 

--%%6%%%6%0%%%56%9%%%5%%99%59%%509%%565999%9%66+990%-- 

 האב

 ,ל"ו ן'נמכס ם'מכ סעטסו ,ל)כ ןינע רכולמס לועפס סמ רכונ 55 יכ , וסס ככ ןמ
 ינענכס סוקמ 35 , ך) יתככד Sch Ih סת em ,סתולכנמ mans יכתפ סמס ן) 86
 , ךלונכל ססע6 יתרגדס סמ רעוע , סעכ ךרד סוס ,ןכ ריכזס) סנכי Ab 338 , 'ונ
 606 ₪) לנפ ,(ךינפ רמ6 כ ךכלו , ךדוככלו ךנעמ) ןנייסד ,ךכ תלמכ (Dr זמרש ןכתיו)
 ךיידע וסו 6 יכ = , סכותכ יתניכט ph ach his „mh ו ,יכאלמ הנה . יכמג) סתלסמ
 ססילע דוקפפסכ Tun , "וגו ידקפ םויבו . סלעמל ם'מכ ןכטמס תכס)מ לע
 לע ספ3 תוילערופ ןיפו = , תונוועס לקס סע סזס ןועס ןמ םעמ ססינע יתדקפו ,  ססיתוכווט

 (nm ,םעה תא 'ה ףגיו (הל) . (En) ,לגעס ןוע ןוערפמ Hip סכ ןיפס ,נפרסי
 ושע רשא לע .('י וכ '6 לפומס) כי ומוי ול man 'ס ספ : בותכס ןינעכ , סתע 3
 יכ "ו ן'כמכס ם'מכ רמו ספרי band„ ודנעתספ' יד לע, סגכת סוקנופ , לגעה תא
 ותמש סס וכ סינפתו סיקסלמכו סיפפנמסו , יול 3 בכחנ וכפנ וכ סיוקתטמסו סיקכוזס
 נז רמ6 דס יולו 33 רמפיפ ,(ב"ע ו'ס ףד) An תכסמב ל'זכ וכמקס ןינעכ , ספנעב

 ףייסכ ס0רתסו סידע רמפל דסו , ןקוכדסכ וככל תמס , סתיפכ קנו ףפנ ,ףייסנ רטקו
 3": ן"נמרס 023 ליעל ם'מ יפלו , ןקורדסנ ספרתס כו סידע כ , סתימנ ספרתס }3 סידע

hcלע 3ותכט רועש סיסי ,סעס ת6רוס סל יכ סזנכ3 סיס  Ichןיסס ,לגעס תל וסע  
 תוכל ןתונו ,סכסע סס) תוטעל וסותיככסו , סוס תפ וכ ופיכסו ,ןרספ נע םינסקנס ןמ

 סח רסק m :רמם ומכ ,סנססמצ וכ hen רע ph ףננו , ספור לע dbyo תפ עדי
 ךפופ ,םעה תא 'ה ףגו : םווכה רמא] . ")3 סגכותמ ןכו ,יכפכמ וטסמ6 יל

 . (ױל 53 ןסע וטדי לו כתקנ ותיססכ
 רנדי
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 ינחמ ןיא"פאו םֶתאָטח תות nad any ןהיבוחל
 amp רֶׁשֲא הרפס NE ןכ השמל ו רמו 9 .םבהכ רש : ו אָּתְבְחְכ יד SIEB ןעב
 ימ mars mim NN ל היִנִחְמֲא um a7 יד

BEN Tas Sem TON 6 ee 
 ir רַתֶאְל מע תי רכב
 םעָהזתא nm ודל התַעְו ל אה ךל תוללמ יד

 הרגה ךל mars לא מאט
Bs oF 

 :/ ד" סעוס < כ"ט ס'כ .'כ כ"כ תולככ ןיא םאו ןרהא תודלות

 י"ש ר

 קרקמ on .ינהמ ןיא םאו :ײסמ ךנ) כמוס mh בוט .יכס .םתאטח
 יִתיִס 695 ינע ורמלי נס סלוכ סרותס !כמ .ךרפסמ :סננכ ןכו רק
 6 ךל ןפכ ₪ .ךל יתרבד רשא לא (רל) :סיעמכ ססינע פקכ) יפדכ:

 כובד
Bern 2 0202 77 00 0 7 7 0 7 7 7 7 5 7 2 720000777 72222, 2000 

 רוא ב

 םעכס סוקמס סעכ ריספ ופ ,  סכת*טה דע יננפתסכ סכתלטס ריס לוס , סכתפמת.
 אשת םא (בל) . (6'כ 3) (or לפיו 'פ3 סרפכ (yo רפכתנ רגכו , סכתממ דע סכינע

 , סככס ןכו כ5ק 8רקמ on , ינתמ ןיש סו ,ינתמ ךלכמופ ייפ ,כוט יכס , םתאטה:
 , )363.00( ןפי ימ רפונ ותוגרכ oh„ ןוסלכ םפתםי mach זעופס gb סנסו ,כ'ז י"טכ פ'כ.
 ר: , ךרפסמ . ריק רקמ Ass רפול ךכטננ Abs. aha mache סגרתעס ומגכת ספ
 סם A) — סי םוריכ a בותכס ככ „2379972 ., תבתכ רשא . םייקסי

ohספ ,ומוספ  hun phאנ ינהמ : םרוכה רמא] ,יײתמ יתומ בופ , סתעה  
 son רעו6 וסו (ד"וי ליע)) (drama ךפופ ספעקו וכ רמו6 'ס , סייתס רפס , ךרפסמ
 ביכקמו Data סכקיס סלודנכ סקומ Ach םיפ סוכ E:מנס ולרו 155 ,סיימס כפספ 8ג
 zn)‚ ליע)) ינולקסו טעמ דוע סינע רמקס סמוקס רוכעב ? m רונעב תופל וםפנ 8
 סנודנמ ותומ רפונק ימ , לוע סקמכ סוקי לנו סק כ עול יופכ תפוס סנית33 סג סגס.

zum.5)ו ,ירפסמ ונחמא (גל) . [סיס95 ימכוו סכוט יופכ סע עיקוס) ידכ ,  np 
 ול רנדל ןכו , ךיל6 סוקפכ רונד 55 ך) ןלכ פי ,ךל יתרבד (רל) .יכ תפעת 6%
 סרט un 'פ3 סלעפ) טכתכפ סמ יפכו En„ ל'כע | , (ס"י ’3 '5 סיכנמ) וסילדפ ₪
 ומכ וס ,ךל יתרכד רחפ 95 יכ , סט En רכוס כנכה ןמ לוי סו ןיפ ('ז לכ תיפקרב}
 , "ךל תילנמ יד רתפ), ע'כיו סונקנופ סגרתפ ומכ , ךנ יתרכד רח סוקפס 16. ןרפס 55
 וכבד 15 וילט רכודמס לועפס סע רודס לעפ רכוסי רטלכו = , רכוקמס לועפס סוקמס סיסיע
 55וי ילדו וס וסיכד6 לע ול ככלל סו = ,ויללו ינפסע 6% ,ססלו ול יונכס סע ו:

Kk 75 Tom Uןפ  
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 N דק זד ויהָאָבּו ֹונְבְּב שיא יִּכ הָוהְיל
 Aa nee של 99a םויה םכילע And ara = הרכב שש

Ant m 6)ןָכְרַּב יד השמ ₪  : > mm 

 ןּוּהַא = אֶמַעְל זרָשמ
 ara אבה הבה mars any " תפדנ האטה

Almaקא רעב — ילוא  en "DM 

Teen ג ER np Syn + םםכהאטה 
— 9 —* Burt אנא .רמאיו — 

 ורבת apa אָבֹח ןידה My fra) son הוה םעה
 ar להו ור? -םָא התו (גל + בהז יתלא םל

 רקְבַש סָא עא ₪0 ב
 ןוהיבוחל אשה

 :'5 ז"פ ?מוי ושעיו : 'כ ו"ע ןיכרע < '5 ז"ע פי אנא ןרהא תודלות

 " י'שר

 och .םכתאטה דעב הרפכא (ל) :ויקפכו m33 ודי נמי סכמ י שיא
 יהלא (אל) :טתס par .סכיניכ לידכס) סכת5עק (7m סעיקסו | תונקו רפוכ
 קלע ופעי סמ ספה לכו 3סז ססל תעפססס ססל תפרנס וס סת .בה'

Jahn Dos Tr den henסקסמו  Abוכפככ סיכ וכ סלותו ועסקמו כ  
 אשת םא התעו (בל) :8עקי Pic ןכס סעעי סמ תונו תיכ קתפכ ורימעמו

 סתקטס
Rd AARRARARRARARRARRRRARRRRRRRARRRARRRRRRARR RR 

 רואב

 2373. ,סתופ סינכוסס סתפ , םכרי ואלמ . סככ סינכו , סנילסס סלוק כמ רנכו

 5וס רכפסו ,  ויתלכו 133 ודי נמי סכמ ,שיא יב . סוקמל סינסכ תויס) וכנתתת סז
 Dr)‚ סירכד) 'ונו יונס טכט תל 'ס לידכס יסס תעכ וסזו , סכרנ סכינע ןתיפ
 תטקו רפוכ סי , םכתאטה רעב הרפכא (ל) . mach ea סגרופמ ןכו
 ספלפכ סגסו , (Er ne“ וסז ,טתס ןיכו סכיכיכ לידכס) | , סכסלעת דננ) סמיתסו

 סנכ סינפ 9051 מתו ןוע 3555 סרפכ ןוש) לכס «an ,(6"כ ככ תיסלרכ) נקעי תו

 ותעלנס ,דעכ Din םרפ) ידכ ,סמיתס ןוט) ףיסוס ןלכו , סרנעסו תק ןופל
 ק'לכס תעדלו . ("פ ז סס) מנ תסרס3 כתכע ומכ דננכ ed וס דעב לכ
 לעפ סרפכ יכול ןינעמ , ןועס תרסס ןוט) וס , ןועס תרפכ לכ רפכ םכס סיסרקכ

 סכתפטס



 07 אשת בל תומש סולקנוא םונרת

 -מ לפיו השמ רבדכ יול הַׁשֹמְד אָמְנִתּפְּב יול ינ
 i aes ny m —R אָּמע ןמ 5
 תַשְלְשִּ תצוהה םּּב םעָה ?N Non אּוהַה
 רמאיו (טכ) : שיא BIN הֶשמ רַמָאְו (טנ) :אָרְבָ

Nor Map SPםככדי ואְלִמ שמ  Din 
 הוהיל ו ןיד = אנברוק ןוכידי ובירק א"ל

 י'שר

naואלמ (טכ) | :36רשי פוסו ומסמ - ויהא : תליכמכ סייונס ךכ סרקי סיסנפ)  
 יכ | : סוקמ) | סינסכ תויסנ וקקתמ סו רנדכ סתול סינרוסס סת .םכרי

 סיס
-9330005%%%%6%%5%6%55%5955%509%9505%5%9%9%9009%%904666- 

 ףואב

 סיקנתנ ויס 36רםי יננע ספריו . םיפ יפ96 nude תימס) 6)ו סעס לכ תפ דימטס)ו תו)כל
ne)פרס סע ס)עט כר כרעמ סתיס סידרומס תכ , סיפטותס תכו סידכועס תכ תותכ  

 סירלמ ץכ6 סםעפכ תוטעל ודמס ומ Sch ,סעוקנ ויסק סיקיכו סיזחופס ןמ תפקו , סירלממ
 ככ סלופו ,ןוסכ Anm רקפסכו ,'ס נפ לסל תונעותס לופו םפר3 ספפנ mh עיבטס)
 den סטונט ור רקפכ סתעו , סירטכס רשי Jap mom mon ופרו סכרקכ ססמ סיסק ןעז
 (an "כ סתנווכ סתיס לו ,לגעס תוטע) וילע ומייפו ןכספ לע ומק Bob„ כושי ו
 עעמכ סתיס תינשס תכסו = . סירלעכ סגסנמ סיס wo קתכנו תותסנו וכ לוקר) :עוננו
 ויס לנפ ,סנ) graz סלילע וכיעתס לו סילרומ ויס נ5 mb„ טנקמ ןוס כפי לכ
 לנג דומע) סתוכ Ein יכ ,ססיסעע ph wenn סידכומס IE תוקנקנת ירכד) סיתפנ
 ןע ולטכנו ,סספע סס סג ודקרו וגנס ,סילקורו סיגגומ ופרט ,רליסו סופתס םלכוכנפ
 לנעס ם6 ףרפס ופרו סקמ 35 Sohn .סעמ יפ) סיפטוס om 0937 ת6 תיקטס) סלי
 סתו6 סכ) ךיו , ססיטעמ לע ומסנתס ,סזס }נב םממ ןיקו קל כס דע ותופ ןתטו
 תוכ לוע סמק לו = , סידכופס תוקנקנת) ותפנו 'ס סו רפפ ךכדס ןמ son ורס Ich לע
 ךרעל סתיסס סידרומס תכ לע לופמ ופלקתס סנסו * וטסוכתיו סקמ Ih Dane תפס) סכ

ih nesסתעמו . סליכ סתומ ןישו ספ סלופ ןיֿפו סגכס יול יככ תפ ותיגס ןכלו ,םיֿפ  
 , סנולג ofen onfen סת סעס 36 סטמ רעקיו תרחממ יסיו : כותכס רעקמ ןינת
 Yan רש6 ןתלופ לע Anm סעס ערכתי ךכ ךותנט ילכ ,תכתמ) דע ןיתפס סמ
 ס"כ לגעס תפ סתדנע )עמנו ans 8)ש mh עדוי רמ6 ךכ רחקו ,סיתיסמס י'ע

 « [ס)ודג ספה סתפעמ ז"כע סולו | , רליס ינפ3 דומע) סכתוכ רכוקמו ,סתססס י'ע

 פיס ןכ) on סויס , רנעס) , (כ"י 3( כנלפנ) 'ס ירספ ופ)מ : ופכ , םכדי ואלמ (טכ)
 ויפו וכככ םי6 יכסק ,  'ס) ןנרקנ Bobs ליו די לכ (י'כ ס'נסרנ סנוכנס תסונס
 תתלו 'יפ "ל סיסיו , ע'ניו סו)קכופ סגכת ןכו ,(ס'נשרס) , סימס סכלי סתסנט
 , סיקלסו סיננס סל תכיפס לע סכסכ) ופיכמ רע ןנרקס mn ,סככנ סויס סכילע

Innופכ ,סכרנ סכי)ע  DIEסקמ רמפיו רול ע'כפרו י'מר תטד )עו , ע'כי  , 
 רנכו



 סולקנוא םוגרת

 : יול. .,ינכ-...(לָּכ -הותול
 ןגדָּב :pm רַמָאְו כ
 לָאְרַשיד אָהְלֲא ַײ רַמֲא
 Sy היִּבְרַח רַב ווש

 אשת בל תוטמטש 326

 םכהל רמאמ כ :ל יִנְּ
 לַארׂשי יהלא | mm רמַאזהכ
 Sy TER = ומיש

Marובּוזרו וריביע  

 אָתיִרְׁשֹמַּב ?vn ערּתִמ
 יִהּוחֲא m רבְּג ּולוטקו

 רעשל רעשמ a ורבע
ASS MM len 

 van man הי רבא שיאו ּוהָעְרְתֶא שיאו יָהָא
PRושעיו (חכ)  ₪ Mּודָבֲעְו ₪ :היָביִרָק  

A — % 

 י'שר

 רעפ ןכיסו :'ות רמא הכ (זכ) :רסכ ענסס 355 כמ Wo» ינב לב
 לוז

—399499499454909 40604444094 00%%%%9%9900466-= 

 רואב

 למפ 35 יכסתכ 39 ןומרכ סינלוסמו סיקסנמס ,סעככ סעס לוק לע ו)וקכ San ךיֿפז
 דמעיו (זכ) . סינרכ לודגס ספס ph טדקלו תומכות ססכ פופע) תע ‚019373 ס96 וכסוי 5
 תוכס תוסע) , סנט ופכ נכעתיו למ סוקמכ לומעי ספ סנתמ ככ גסנמס סככ , השמ
 ,ילא 'הל ימ . וי סיפנקמס ונקתיפ , סנפמס רעפכ ססמ דמעו , סנתמ) סירעמ תויסלו
 , לארשי יהלא 'ה רמא הכ (זכ) - SED מכסס לכס ןפכמ ,יול ינב לכ ih„ ני
 ייפ ךכ ,(ם'י בכ יע)) סרחיו סיסל52 תנז ? כמ ןכיסו .לגט ידכוע תונסספ דגכ
 , ספרתס סס3 סתיס כ יכ ,ןידס ןמ סתימ ןיכייס ויס Abe נתכ ן'כמרסו ,ת)יכמצ
 תפז סנסו .סנתכ לו , סכוננס son ותעט) סעמ סכ סומל) , סעש תפכוס סתיס ס)ופו
 ww .ןכ תוטפ דוע וקנמנו ,(3'כ ז"'ט סס) ונממ רמעס מ 'ס כמ סכ תולמכ סוכמס
 לכ סו: ךכ) ,ד'נל ספיכסל A ,סינכ לנעס ילנוע ויס ,וכרי לע וברח שיא
 ירגדמ) , 5"ע ידכוע ססמ סיגרסנס 1963 סיכיכמ יול ינכ ויסו ,סנכס (und m ינכ
 ססכי ו לומסי Ih , 6"ע ידנועמ וס וכ ריכי ס6 ,'וגו ויחא תא שיא + )173999

oh ah ‚minויתי6כ 59 ומלו | ויכ6ל רמ%ס : ךכד לע | , וכולק 18 ועכ ופ וימפ סיסי  
 , יול ינב ושעיו :םרוכה רמא] * ('ע גל סירכד) עדי 63 13 תו ריכס Ad וימפ תפו
 ? סתוטפנ) ופרי ו רתויו ףנפ תולמ ve )עם סנממ לנג וכ נצ ומק ih ספיתס ןמ
 סס סמ ,םיפ יפ36 תסנסכ וסס סוינ סעס ןמ לפיו : רמופט וס רתוי סימתמס רכדסו

nosסיפ)פ  er Ih nosתופמ  ?adbסקס יכסו  mhתי)עס רק ךמע תקע יכ  
 סוס סעס ת6 יתיפר : ןכו ,לגעס תפ ודכע סעס )כס עמסמ ('ז ליע)) סירנמ ןרפמ
 21593 סיסו ('י 'ע ספ) סלכלו ססכ יפפ רתיו יל סתינס סתעו ,וס ףרע סקק סע סנסו

 תוללל



 גסר אשת בל תומש

oe, ya pen 
 ארזה ₪ vn צו שָאָב

Sm (mםכעהְדתֶא השמ  
 ןרָהַא העְרפזיכ min ערפ יב
 מו )| : םֶהיִמְִּב הצמשל
 ימ רמאיו הָנֲחַמַה רעָשַב שמ
 "לב ולא ופסאיו TON הָוהיל

 פולקנוא םונרת

Snוקירפ  amיל  
 pan na ּהיַתיִמְר

soג :ןיֵדָה  NEM 
 ירא פצָמַע זרי השמ
 ןונילימב יֵרֲא אוה ליִטְב

Jםוש ןוהְתובְסֶאל  
 סקו 2

namen yanı mein 
Josייד אילחַּד ןאמ  

, wann יֵתָוְל nn 
  eoבר

 היתול וקרפחא א"נ

 דמעיו :'כ ע"ק תנעערפ :סע סע ארו : סע סמ לגעה :ס5 סע והכלשאו ןרהא תודלות
 :'כ וס סמוי ,

 י'שר

 .שאב והכלשאו :יל ותו וקרפתסו ןרסמ סכו 73) כסז ימ) דס6 רנר
 hin סוס לגעס 6ליש יתערי נו
 : סכלכ (ch ת6 ערפו ('כ 93703( ומכ

 : סכילע סיפקס לכ יפכ תטגנ סוס 9370

 וגולקו = מש סלנתנ סלונמ .עורפ (הכ)
 סכל תויכ) .םהימקב הצמשל
 : 95 כי .ילא 'הל ימ (וכ)

 ל
AAR RRR RRR 

 רואב

 för רמוכ mm„ לגעה nen (דב) .(י'פכ) ,סוקמס mod תונויסננו דימה סיכוס
Do)ס)קתמ יכ ,סערס סתנפתמ תפ יתעדי 6) ינו ,סֿפוכ ינדפ כט סוס ערס ןינעס  

 5י לנכסו , וכ וקכזיו וכ ווסתטס סתעו | ,ינל6 סוקמכ ךרד סרומ סס) תוסע) ורעֿפ
 תל ערפו :ומכ , ופריפסו כלסס לוטכ וס ערפ ןופנ 9 , אוה ערפ (הכ) . סוס לנעס
 עכ ינ:מ) סע ערפי | ןוזח ןיקכ ןכו , סרעס תעינק רותסי (ת'י ס רכרמכ) ספפס פפר
 כסומ סיערופס = סידרומ תדע ומכ סעס )כמ סר ,ינילמס ppm סומינס לעני , (ס"י
 hr ,ונממלודגס ימ) עמוס Don ןימ , ןוכנס .רדססו ינידמס םופינס Don ?טכ רנכו , סלעו
 לע , סוס רלסכ !וט3 ןכספ ססל סרג ,ןרהא הערפ יב . 739 וֿפ (ip סינפ פט
 כתפ סרומ סס) ססעו | ,85 oh ויל 3וםי oh קפוסמכ וס סג סרג סיסע ידי
 לנג ,סיעגתסמו סיכ)וס סיטנלכ ססו ,סעס ןינע לכננתגו תתסכ ודי לעו | ,ומוקמב
 סיעקס לכ יפכ (mus סוס 9370 (Da תויס) , םהימקב הצמשל . לסופו סלע ססמ
 סנסו ךכלכ Dann„ סימק3 ומכ , "ןוסירלנ, ומנכת םולקנוקו , (י"פר) ,ססינע
 ססינפ רנדל סכרי סל ףפ5 ססמ סכר סתעמו ,(ד" 3( 3703( סכיתנפ תמת ספמק
 ,רסומ יעכופו סילכומ תלסק ךרדכ 1237( ןזופ ופי ו וכ ועמסי hd , תוסכות

 ךיסו



 סולקנוא םוגרת

SON) (m) , 
 דבע הָמ ןֹרַהַאְל ה

S pn Say ie 
NOMSאבוח יהולע  

 אשת בלתומש 4
 קרשמ רמו aa :לָארְׂשִי

ansףל :הׂשעחהרמ  
 וילע ANAT3 im םכעֶה

as vası @9 822 SAN) : : הרלרג קראטה 
Rahטה ףיקזרי תל  
a nsהעי הא טמרה גרא .ףא  

 : אוה שיב ירא אמ ? םבעהתֶא תערו קרתא

 T2Y ל מ ₪ יל ורמאו טכ | + תצוה ערב
 mm יד ןילחד 8«

 . iS NIOTRןיִר ned 0 רֶׁשֲא םיללַא ונלייקרשע
NEN יד N 

 אָעְראַמ  NETאָל
 היל הָוה זרֶמ אָנְעַדִ :

  np 09ןאָמל ןוהְל
 אבהד שיבב א'ג

ar enׁשיִאָה השמ  
 sa ץֶרָאמ ּונְלֲעַה רשא
 ron 0 אל
 ah mb שבהל רמאו כ

 וקרפתה
 'כ ס"כ סנגמ רמאיו ןרהא תודלות

eeי'שר  

 סמכ :הזה םעה ךל השע המ (אכ) :ססינטכ ונלו סימס סוקדנס ןקורדסכ
 .אוה ערב יב (בכ) :סו מס * ססינע ינת DIE דע .nos תלכס סירוסי
 :םהל רמאו (רכ) :סוקמס ינפ) תונוסנכו דיעת = ןיכלוס סס עב ךרוב

237 
7.7727777.77277772.272775.772777077.7.0.077.7.2.7272220 .2,0207 

 רוא ב

 סנתפ3 סנוכ תנעתמו ,סעכ סתנזתמ לתיסמ סיטעמ וס יכ ונרפפ רנכו
 נפ רסלכ יכ ,%'פ) ס)כ ומיכסס נפ רנדל סיפר סז סנו ,סתרנס יפכ סתיס סכוט)
 סיסנפכ ס)כל סיס וו ,לנכ ונפמ לו ,לנעס ת5 ףוכש) וכ ופינס ,'ס ךנע ססינפ
 bis ספכ ,'וג ךל תשע המ (אכ) (ch none„ וסנפ ת6 וועל סעס ךרל ןיפ
 ביכוס נו ,סכסמ יסנפ תופעל wobhb ומנעכ וס ממ Ach ותפמת לע ven ומיסס
 Jah ,סער) ותגוכ ספיס נפ ויפפ תקלנכ mins וכו סמ עדי יכ סעס !וסכמ קר ו
 ,ךנ hen סמו ועפפ סמ ,סוס סעס ךנ סזע סער סמ רמ6 ,ופיכוס סעס nach לע
 סס עכ 73 ,אוה ערב יכ (בכ) .סנולג ofen ססי)ע תנסו סתופ תנטכס יכ

 סיכנוס



 בסר אשת בל תומש םולקנוא םוגרת

 =תֶא תקינ ₪ "+ הת תחת יאש Tea וו
Sm a .שָאְּב שו ושע רשא לגעה  

 -לע רוי קָבְדרָשֶא דַע ןחמוו הת יד לע שו
Yang pen man Sp פא לע nm pp 

 ומ  pm penלארשי
 לארשו

 : ' ד'פ b'ע רזיו ןרהא תודלות

 י'שר
 כו) ןכו ןופכ ןועל -רזיו (כ) :רסס (da .רהה תחת :ססל סננתו
 83 ןיכוופ תסכס סרוזמ סנס יכ ('5 (Wen ןכו תירפג וסוג לע סרו (ת"י
 תותיפ שש . תוטוסכ ןקדונ) nam .לארשי ינב תא קשיו :תינטקו ןגז

MIDספ סס  Erןיכוכמ ןסס תתדנס ריע יש עפסמכ ףײסנ סכתסו סידע  - 

 םפרתס נו סידע 6) .סעסתפ a‘ ףונו Anh ספגעכ סלרתס 203 סידע
 ןקורדסנ

77722707720 777077722777 52277 77 7777777 5777 777 077 2 

 רוא ב

 תעדס ןכו |. רכטס) Yan Spas סמ amp ויס hr , וסענ סעמ םריפ Ab כותכנו
 פע( ךכיפ) . 171393 ומכעכ סטס סקעיט תרכסס ןמ סיס ) ןנקמ ויס סע |, תנפונ

 ,לדוֿפמ נפ רנד סיס )35 ,תוכתמס ןיפמ נו ןכלמ 5) , סמס סיס)6 סטעע תומולספ
 ןפו ; ןימכתסמ 8)ו ןידכפד In לכקו , כונ ססעמ סיס)6 נתכמ סיסס anna ועכ

 , וכיככל) סריתס ןיפ ,('6 ד'ע (Bob סינופפרכ סינק תוסו) ינט ךל )ספ קוספס
 Ton | , ןכ6מ ויס סיגועלכסס ו ,סינועפרס תנומתכ תותו) nu ןנקמ לוספיפ סנווכסש
 ם'סתנ) רפנמס on , רכטס) סיפו) ויסי Pisa ןכ6מ תוסו)ס ת5 סתע תופע) סיס 'ס
 ,תונוקפכס תלעכ סיסת תוינטס תותולס תלמפ רמונכ , סתדמכ סינוקפככ תלמ סמ טריפ
 תא תקיו (כ) . [סתוקעל סעמ תכוכיכ pin , סיס)6 ססעמ סיסע רעוחס ותופ jo נו
 ,נסוס סע 53 ססויס רנד Bm 5 ןיפו | ,ם5כ ךפיו ופכ men יכ hr , לגעה

 ,(ע'נפרס) ,5וס תמו ססוטמ כד von , כסז כושי Pb ס)וע)ו רוחט won ףרסי רימו
 יכט'רט pin נרעתסכט וכמו |, סוס ןויסנס לע ןורת6ס רודס י'מיכס ילעב ודמע ןכו
 סוכ'טסנ) רתכסמ וכמלו , רפעכ קד neh דע vhs בסוס mb רמפ) !כות , תירפג סע
 ,קנפנ בסוס תפ ךופסי לוס סנ (קרזמס תוככפ3 נמנו , סמולס נוסמ ינפ'קנֿפ pin ןיפ
 לקי , רורפסו סניקטס וננקיס דע , ססיקנה תנכרס דוכפו 3 תוכתמס ןוקתו
 לפ mr ןכו | ,ץופכ  ןומ) ,רוױ .ימכטפ ןוטנפ סנרותמ ןכו ,(ןקיצנגוטק)
 תא קשיו .(ז'י 6 (don תעכס סכוומ סכנת יכ ןכו ,(ו'ט תי 316( תירפנ וסוכ

 ,סככי ספגו Dany סתכל| תוטוסכ סקדכ) :ןווכתכ וכממ ל"ז וגימכמ , לארשי ינב
 ,ויס ימ | , לנעס ידכוע ת6 man סז ולי לעפ רוע ןכפ נרס רעו

 רנכו 2
- » 
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 SR רג הר = RER יה ₪ :עמׂש
ATS MANNףקת גנו אלע  pam NDR Wok Al aףיִקְתּו  

Anaההׁשֹמְד אוגר ףלשיו השמ ףאזרחיו  Nom 

 והתי - Jam חל חי יחדמ DAR AAN .ודומ
 * תחה ירק וידיט

 :ו'עפ ד"פ סירקע . 'כ ה"כ םינעפ יחיו :ןרהא תודלות

 י'שר

 תומס ןמ דס6 bוסס תספ סמ רע5 .'וגו וירימ ךלשיו (טי) :וכ ןירמפנסכ
 םיכמומ לרםי לכו ba סנכ סכותס וכ לכי כ mm ןכ לכ סרות סרעפ

Dh 

NOOSE SOOO LILES EEOC CLOSES Hr — 

 רואב

mon 5 „nimm (ן'נמכס יכנדמ). (םי) ס)עמ) ככוס , לגעה, „en 
5 616 ray MMO [תויס יופכ סיסו , ןונק םגדנ לו , ענת וטכש ,תלחמו 

 וכ  Maסיסיפ רעפו ,(ע'י כ סיעשי) רפע תונתעכו ןיכו 13 לילנסל ,נפכס תרומת
 ינע ויסיו , תומוקמ יונכסו ,סוק וערפס סוקמ סכפכ לוסמ סיסיו , ן'יעס יסנמ סו

 ןינענ סיפרס 6 „Orרקנס ילכס טמממ ,3ללס  „dm „drinטטפמס  Inn[תולותמו .
 סופר 136 ןיפ רפופכ = , וליכ סיסמ תודעס ת5 רכנפ ותיק לולמ ,וידימ ךלשיו

 ל'ומ וכמפ5 ומכ ,תודע) , dmתספ  Prosככנ ןכ לכ סכות סכמל ,תולמס ןמ דחל

  3,רהה תתת .('ע נ'ס ףד תומכיו 8'ע ז'פ ףד תכפ) (נ"מ כי ליע)) 'וכו וכ לכי
  929סמ , השמ ףא רחיו : םרוכה רמא] . לסס  abo anועלעכ פוס נסו ? סוס

son) רמ6 6 סעסש יפכל ןכתיו , (י )יע)) ךמעב ךפ סרקי 'ס סמל רמו ללפתס 
 וקעפ ספ יכ  dodורפיו וע ותכויו ווסתסיו סכסמ לנע  Sbפרסי ךיסנפ  chךונעס

 סתועטו סתועס ונזעי יתופ ופריו סעמ) לכל ייפ ס5 ,ותעדכ כס , סירנמ ןרֿפמ

  Pils „Imיכ ססל רסת סיס  ohץר6 סעעמכ תופעל סופת ווסתסע לו ,גיסנמ
sehn סערכ סעס לוק תל עממ לקפכ סתעו ,סתונעותנו ססילוננכ קנלסנו ,סירמ, 

 לוכי 8) ל6כםיכ סנפכ תוערפ עובפנ סוכע רבדו סמו ססכ סיסמ תולוקמס ת6 ספ
 ,סכ ופ6 תוכחמ קפ6תסנ  DOGספינס)ו סינעתנס ססיטעממ עובפס סעס ריכעס) םייקמ

  %6קוחסו לשיס ךכדס  wos rpmתכ ספ וננכ בפ , ךלשיו . לפכםיכ סינפ)מ
 תפ תקפ 5 רפוע לוקו ןנעו סיקככו פונוקב וכקיו 17193 יכיס רס )9 סקס תולנתסס

 תונכסס תונפפ3 סיפקנמ סדועו ססיגיט  damןמ ,רבשיו .?06ס תותולס וניעוי סמ
  hundסיכע סינק תומונק  namיכ , דיס ןמ סכלסכ  bhתככ סתופ רכסע כמכ

 סכינפספ כת רול רכדס קומבו , סקות לינו  domכותכס תועמקפפ תכנ סרכטו סנענו
 סכ)עסס י'עפ וס  ‚manןכ6מ ויס 60 ןסס תותונסק ןכתיו  Jahלוס סיס סעעמ

 נופלו



 אסר אשת בל תומש םולקנוא םוגרת

 עשה עמשי () + תתלהילע עטיה parte :אמל
 מאיו העַרּב םבעה לוקזזתא —— == ןיכבומ .רכ אמע לק הג
 are לוק הדעמההלֶא רַמָאַו (m) : אָתיִרָשַמְּב
 לוק | ןיא Tas )חי) ——— a — לק אָל

 Ar ל pay an .תונע nn קשה : ₪ א או אָברקַּב
NUR Nanaיכנא תונע לוק שולח :עֶמְׁש  

mmעמש ירק וערב  

 יישר

 - הערב (זי) :(4ו"ענכ ר"ינמפ קוקימ ןוסנ ססינס וס דתל טרמו פרס
 ןיס -הרובג תונע לוק ןיא (m) = : סיקחולו סיסמסו סיטירמ ויסס 10903
 סיקעוטט סיסי לוק לו Mina סיקעופס | סירוכנ תימע ליק סרג סוס לוק

mןינעמס ןיפודנו ןיפוכמ לוק -תונע לוק :ספינ ול  phןסיעמוט םפנ  
 ןירמפנפכ

--923-009595995%5%%%%%99%%%%99999999990%999999964%%- 

 רואב

 ףונסכ רפול 853[ 5וס לת טלפו תכפ geb , תורח .וכ סרק יכ ,סרנסנמ סשמ ענמנ
 , ןפיוהנייט) nach ןוסנכו | ,"(י"םכ) | , ז'ע)ב ריינ"טנ6 קוקס ןופכ ססיגט [ם"נ)עד תויתופ .

 in לוסס a) וכ בויפ) יעד 806 ומכ , סעורת Dane , הערב (זי) .  (ןטדיינטניימ

 ,(ע"ב6רס) , ('מ ד סכימ) ער יעיכת סמל וסועכו , ערי סעכ ןמ רמפי סככ , עדי

 סעכנו ,עוכ וערס סעוכת יכ סםיסכפ ’3 DOG קו ונינעמ סעוכפ תרזנמ וספ ?'כו

 ןינעמ 6וסס ספ ע'נפכס טרפעס ומכ , ('ד וט סיעטי) וג סערי וזפנ ומכ , ערי ופרס

 ע'נפרס ןוטננ סינסע סלכנו , 27 סם ונממ רזננס עדי ןמ סיר ינסו , סעורפו סקע
 סיסתו ,עוכ ומכס ,עכ EG סיסכסכ ק"דרס תעד) סנופ ,עיר ערי ןמ רמפי סככ
 סעטסו ,[סוכ סז ףלתתסל סנסנעכ ,נעפס ן"יע "וס סוקכנ 959 ןמ תכסמנס ד"ויס
 לוקס ph , הרובג תונע לוק ןיא omas onen . (m) סיערע ויסש | , לוק תפרסב
 ,ססיג ול יוו סיקעונס סיסנק לוק ו , ןוקלג סיקעוכס סירוכג תיינע לוק ספכנ סוס
 ('5 na סינסת) תונעל ת)תמ לע : ומכ , תונע לוק .סכוננ ופכ ספ ,השולח .(י"פכ)
 ינוב כיכס ,עמש יכנא .סוק סיסיננמו , סז Dad סו סינועסו סיררוטמס לוק

 נוסנכ דיתעס m ,ססמ ו רמ6 סלנסצ וכפל ךכו ,וינפ עמסנס וס תונע לוכמ תונוקס
 לינס hd ס)ודנס ותונתונעפ den סנסו , לוקכ לוק ןיכ ןיסנמ mh פרסי לע סררפ
 לוס קוחסס לוק יכ וכ רמפ dab 36, רשי לם ןתוננע רפס) 859 89 יכ | , עטוסי) ןינעס
 עמוס — —

 + )183992 ,ןפכטטט) entailler ‘wk intagliare ,i"p3 ר"ילענפ )1



| 
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Dianaםבהירבע ינשמ  man mo yon ma 
 (hy Pb ee :םיִבְתַּכ םה הומו : ןיִביִתכןוניִא אָּכמּואָּבִ

 sanasanı ןניא ַײד AN Ma os השעמ
 ללע שרפְמ an יי תורח Sen םביִהלֲא בַּתְכִמ

 איחול *

 '6 ד"נ ןינוכע תורח ; ר"מ ו"פ תונק תהלהו : '5 ו"ט סנגמ הזמ ןרהא תודלות

 י'שר

 ינשמ (וט) | :ידש 363 וכ  עכשנ vn סרפ ידס 3b מפ N) סט)
 םיהלא השעמ (זט) :סיס סיסנ ספעמו תופרקנ תויתופס ויס .םהירבע

„nonויקסע לכ ורכס) רמוס סדפכ רסס רכד יןקסע ודונככ וכ ועמסמכ  
 (je .תורח :סרותב ס"נקס לע ויעוסעט לכ ךכ = תינולפ סכלנמב HD נס

 תורס

GARAND RRR BARR ARE 

 / רואב

 תויתופס רונעב Diana„ תחל (וט) :ס"יפ סט עת סרות mens תפוס סלפסס ןמ
 סילקסד יפנוכיכ ,םיכתכ םה הומו הומ + סינותכ תומונס ופכקכ תותולס לע תונתכנס
 תל לע סקפו סז תו) לע ססמת וכמל םי ,סיכותכ תותנס ויס דליכ , ל'ז וניתונכ וקנמכ
 nen סיכפכ yon ,רנע )6 רנעמ missen תויתופס ויסט תזסתעדכ ספרנסו ,סז
 סת 3 anh ןכ לעו ,ערסמ) En Tim ,ןרלסכ דתקס דלמ תופרקנ ויסו ,ססירנע

 וכמו ,ןידמוע ויס סככ תוקונכס ך'עסו ס'מ (כ'ע '3 ףד סננפנו b'ע ל'ק ףד תנסב)

 .סרו ורס סב נסכ 3913 I ןונכ ץופנמ bרקנו סינפנמ פכקנ פומולכט כפכ (תנס3 ספ)

 ןסמ סעפס ויספ תפוס סעדס יפ) ןכתיו ,סז תול ?ע,סרסעו סז מול לע סכסע וכפל םיו
 - 'וגו ססירכע ינסמ סינותכ yon ,ודננכט לכעס לע venm דתפס רנעס לע סינותכ
 ,רנעו רבע )כ לע סיככדס תרסע לכ ובתכנו תוכ לכ Ip סירטע ויס ילתוי ןכ ם'כ תעדנו

yonףיסוסו ,ססיכנע ילפמ סיכותכ  din nf)סיסס סמ לכם דינס) ,סיכתכ סס סומו  
 סיענרפ ויסמ יפמיס 'כ תעד סט לועו .ודננכס 9303 סג כותכ סיס ,סוס 9303 3103

 (don ס)טמלמ תתפ םעפ סיכותכ סירנלס תרסע ויטס יקעיס 'כ תעדל — , סול לכ לע
 von nm לכ לע סיענרפ ופ5מנ mas“  רכעב ןכו ,סלעמל Denn פינסס סעפו
 , ססילכע ינסמ ןינע ,סיכוקכ סס סומו סומ ,ססירכע NEN םינפכ כותכס לפכס
 לכעס porn יפו Dom‚ סנעמ תווקס '3 לע סומו סומו ,תומונס יתטמ ינמ לע
 לכ וליכ תונס ת6 סמ זספיט 75 dans ידכ |, יפמיס 'כ תעלנ ךכ לכ םירכדס ונפכנ

 רנעמ ופ ,סנעמל סטמלמ וכפסל ךרטליס an ,סירנדס תרטע לכ סנוקר סמנסב ומקל
 171393 וס non‚ םיהלא השעמ (זט) .(סינקט 'סמב נקעי ןיע לטב ירנדמ) | ,רבטל
 לכ סז לכ סעפ רמו םומונס תולעמ ספ כיכוסו .ססמ ןנספב תוינמס תומונכ 00 , פסט

 טנמכ



 סר אשת בל תומש סולקנוא םונרת

 Na רׁשֲא תאזה ץֶרָאָה"לבְו אדה עא לכו אמש
 : 1222: ןָתֶא תיִרָמָא יד

 : םבלעל EN) Day? IMS Sm נז סלעל ןוגסחי
 N הוהי םבחניו )7( לילמ יִד אֵּתְׁשִּב ןמ יי

a?פ ! ומעל תושעל רָבְד רֶׁשֲא —  
 --ומ , הש ח יִנָפַתֶאְ ומ

1Dארט  M In 09 m amהשמ  ar je 
 תחל ma תֶרעָה תחל MEN ןיִחל mp2 תצתורַתס

 Dans | ןיביתב
 ;' ת'ק ןירדסנפ םחניו ןרהא תודלות

 י'שר

 לעפנ נקעילו (ab vo יתעכקנ רז סעונסס dh יתומיקסו )1
 סט ,

--0999990%%90%99%%%%%9%6909%%99%%99009%%09%064%% 09 920%-- 

 רוא ב

 סלוק oh ,סתיס יתמ תפוס סנפתס ןמ! 9733 סנסו :סערכו) ןתת תכמ6 רכס תפוס

 תפרכ ונלעליכ , תוכוט תועד ל'ובכ יתפ3מ ,תינפ ופונע יכתפ ופ ,רסס ןמ DEN לריס
 סעקכ denn‚ ,דמ) סת mn ,וסעכ פעסכ ךרנת תפ סלרת )6 ,תיפ ך) קנס
 PB יניֿפ וס סעכ תעמ ven mb ,דכ ך) ס'נקס ול כמ5 Juno ph„ כרי וסעס

„ven 237ןמ דרי  PN „WO35 ךכ לכ ןיתמסט כסלו ,סמ םכופמכ פוקידכ 'ג  
 תפוס 8לפתס כ' סיסתו .(ידיכק י'כ י'םכ תפסותמ קתעוס) ,כ'ע וכ סנו ס'נקס)
 ססכ סעטס סלומ ,ת5ק 'כ יוסכ | , (ו"כ ע 037( סכות סנעעכ תרכונס סמנעב יס
 כנפי 65 ותעל) יכ = , ע'נסרס רתכ ךכלס סונו ,רסס ןמ ופלכ יכתפ סככוכ סקו ,סוש

DENססיניכ 8'ע סתיספ ןמו לכ רפי לעב  yon)סעכ תעפ ופרקס "ות תלינמ קתמ ) 
 . - סכותב רתופמו סלקומ ןילו ,סוי סיענכפכ ננפתס כט כ'תו |, לנעס רעיכו לכי 8
 (ac ןיפ ,יכ לרֿפו נפרש ph mh םינמ oh ven Anh ,ונינפ סכר תומס סוכ סופו
 ססינע nen (and לימתס דיפ ,סיעסכ ססילע טקנֿפמ דע ןפכמ וו יניֿפ Jah , ס)ועב ספוקת

POUNDתסלס , תונפת יתס סע ויס ותעללו ,ל'ו ן'נמכס וכ רפכס ךכלס וסת ,'וכו  
 237 ach סעכס לע ספס סמנו ,ססנ oh ann יל סתיגס ס'נקס רעפסכ דימ ותלכ סדוק
 Dog ןויכו ,סלכ םסכ סקעפ ל יתמתנ כמ קכ | , ןיידט dod Dam 69 }ב6 , סתונכנ
 ינו 'ס 6 סלע סעל כמ כ'סמו ,וידכוע גרסו לגעס ph ףרעו ססמ לכי יפנפ ול
 תככזגס סלפפסו] סינותכס תוטטפמ עפםע ןכו | ,ירמנל סכ) לותמיט סכתלטמ דעב 6
 ppm סעמְס כונעכ ,סנופפכס ליסש ii תככונס סנפתס Prog סלוי ן'כמכס שנ סם

 יכ ou‚ סרכמ 55 תינעס סנפתסו ,ןופנכ יס Dip ןסכ םי יכ ף6 ,ןסיפטכ סוס
 מקולפ סמ רופכו ,[סוי סיענרפ ססינע לפנתס רקמ תופקנו סינסת סמל 2ותכ) לכוי ימ

 ןמ



 סולקנוא םוגרת

mmלעמ  ey 
 ףוקחמ בות אערַא
 אָתָשַּב ןַמ ביִהֶאְו 719

NASEN13354  
 IN ₪ פעל

any mans 
ee) op = 

 Tep2 ןֹוהְל אָחְמייִ

 אשת בל תומש 8
 הרמדאה נפ לעמ םתלבלו
 ,mm ףפא ןורחמ בש
 רכז ₪ :ףמעל -רערה"ילע

man)קָחְציִל  J 
 <« תעגשנ רֶׁשֲא ךיִרָבַע
2 —— 28 
 יא int moon םימשה 35139 םֶכָעְרָזִתא

 2513 ןוכינָּב זי לבו

 אימש  אתלילמד אינ :
 Bam .' כ"ו 'כ'י Dan רכז ןרתא תודלות

 י'שר

 סנססמ תשעתס .םחנהו (בי) :רוכנכ 932 סכתב סכמ Alb 6נסתמ סונכ .ךפא
 ספ .םהרבאל רכז (גי) :ססל קכסק רז .הערה לע :סס) ביטיס תמש
 ורכס לכק 65 ןיידעו תוגויסנ רטעב ססנתג טסיכ6 ססרכ5 תורכדה תרסע לע ורנע
 כוכ: סס ספרש) oh ילארשילו קחציל םהרבאל ;רפעכ רסע וכו ול וסת
 וכל עפפפ קמלינ רוכז סגיכסנ ספ סידסכ רוב ךילע ףרפי) ומנע רסמט ססרנפל
 כמופ סת סמ ןתוכוכ In ph סו ןרתל סננס בקעי) רוכז nn ch סדיקע)
 ךסעכ תעסכ np) mw mh סינגכ םנפ נפ 5סכ סולולג יוגל ךתיפ ססעפו יג
 וסט רכדנ פסל msn 0 .ךב םהל תעבשנ רשא : דק6 לגפ )₪ סכל ו"ק
 ךסעוכסו סייק doht P 3 תועכנב נו = סירסכ 53 ןרקכ hir סימסכ ל טופ
 ס5) רמלג קסכינו 'ס סג mp3 יכ (כ"כ (MEAN) mis Om תמייק

 וכ

— 000° 0 9900940 90900000009049 0000900009099 0000— 

 רואב

 לע .3"6 מ'כו Bob„ כיטיס) תפתפ סכססמ תזעתס ,םהנתו .סער סנווכנ ,הערְּב

 ,סנכ | 5וסס 2373 סס) תענפ) dd , ךב םהל תעכשנ (גי) .סס) תנספ Sch , הערה
 תמייק ןתעונטו סייק סתם | , ךִכ ₪36 , תועבנכ ו סירס 63 ,ןרפ3 נו סיפקב 9
 סעונמס תל יתפקסו רעפכ קפלילו ro)„ ככ תיפרב) 'ס סוג יתעכשי יִּב .mhk סנוטל

Achססרכ65 יתעבסנ  Pohרמנ בקעינו ,('ג וכ סש)  Ih mhסע סם) סרו סרפ ידע  
 ּהברא םהלא רבדתו י("ע 3°. ףד תוכרכד רמגמ י"סר) zo„ }63 וכ עכסג ,('י
 יפ) יופרסו ,ןספ Dina םירכדס תעלס וירחלו ,סכיפק }3 937 ,יתרסא NUR 'וגו
 ךרֿפס לכו 'וגו תונכסכ ססיל רכדתו 16 An„ סנרפ רמקנ ססינפ רנדתו ןופנס יכלל

 תוס



 טנר אשת בל תומש סולקנוא םוגרת

 yo is הָשַעֶאְו abam mein ma זנח
TUNתֶא קרשמ לחי (*) |: לדג סעל דתי -- 

 DR neo יִלַצְו (א)
TEN MON 028 אָמְל .  imויהְלֲא  SAN")הָמְל  

 רשא ְךמעְּב ףפא nam Ay Tea הוגה ףקי
 : תצעְרַאָמ NEDES יִּד
 הָכְּב Din ya תאצוה —
 — 5 :הקזח רובו לוג אמלש) :אפיקת אב

eeיה  Tan’ haiהַעָרְּב רמאל םכיַרְצִמ  
 arm Ins Ab bern Nm wa ji 3 אלטק ןּוניִקיִפַא אָשיִבְּב

 סתלכלו ְּ ןוהתויצשלו
 : 'כ 3’ '5 כ פוכרנ להיג ןרחא תודלות

 י'שר

 תרחי 'ה המל (אי) :סנכי 5 ססילע Slam ספ וב ימת רכדסם ועילוסו תתפ וג
 ךפל

--00009%5909590%69999%669999069%59%00999%%9664 990 

 רואב

 , סועכפו י) סתינס רפי סעפ ןיֿפ ,םלכאו םהב יפא רחיו] .('פ כ') ףד תוכרנ)
 עפפס 97 לנמ , ססמ ותיניפ יכתל ופ6 סכמי ךיפ ,ןַײדע ופפ סרס 6) ספ יכ

 ,(ל'י מ סיכנל) סרימםלו on ףרס ךרדכ seh ns סנכקו יל סתייס רמיפ
 תומולעפ עלוי סטסו וfטת ןכ סנרכ יכ ,סלכ נע ףנקס do ,םלכאו | < [(ן'נמרס)
 סנככ קעכס סיס bb סו יכול ,סעכ סנקתפכ 839 ותתסמ (wo עודו יונו „535
 ולסי ומכ , סינפ לע 833 3ורס לע וכרדו ,סקקכו סגימת ןופ) ,לחיו (אי) .סתונכל
 - ('ג ס 3 סיכנמ) ינדֿפ Inh סג Inh ab סיפרסנ ק'דרס תעלו ('ו טי ינפע) בידג ינפ

Inhסנכ 95 תולככ , ךמעב ךפא הרחי . םכעס סומ ('ס עיק סי)סת) יכרד נכי  , 
 ךכ 85 כ'נכ ל'זכ ןוש) וס ,יכפ נו ,תאצוה רשא .ימע לו ךמע ססמ סתופ ל
 'כ סעל יוס sen„ ךמע 5) ., ופטס mo oh , wo לו , ךמע תחמ יכ י) תרמ6
 לעע ספעמ ופופ כמי eve סעסב ,סרפוסמ סכילמ ספ וכמפ לועו . ךמעב ph סרי
 סוס לגעס ,ססינע קעוכ סתקו עויס ךל וסע ס)ועס ןונכ רמ6 ,ספס ת6 סייפ) non ול
 ,תונופס וסו סינכוכס סת ,סננלס וסו סמתס ph תירופ סת6 | , ךעייספ סיסי וטעמ
 ו כמפ ons„ )דנמ וסו סימטג דיכומ סת = , תוקוכ En וסו מס ליכומ סתפ
 נע םעוכ סתפ (on ןכ ספ ן) רע6 , םמפ וכ ןיפ נסו סתועכ סעוט סתפ ףפו ס'נקס
 ,סיפנס ידנוע סנכ ססע , םירצמ ץראמ . ךמע3 ךפ6 vom 'ס סע) יוס ,ךײב

vomורמאי המל (בי) . (ר'נ) , 723 ולמ)  , snנתתי 35 ,ךעע ןעמ)  - 
9093 



 סולקנוא םונרת

NEPDN TERאָעְרַאַמ  
 עיִרְפְּב ומס 0 + םִיָרְצפְד
 ןוניתריקפ יִד אָחְרֹוא מ
 אָבּתַמ לַגיִע ןוהל ודבע
 היל ran m ּודיִגְסּו

mon ןילא. mens 
ron יב Dein 
 םבִיָרְצִמְד | תצעְראָמ :

NE ₪רֶׁשֹמְל , 
om.תהי  as 

um pmישק םבע  
 Mas ןעכו () :אוה לדק
 RT) OD ֶּועְּב

 יזגור

or 

 : 5 'כ תוכננ התעו

 : עומס סינפמו סכיסיכומ 71( ספרע -יטק ןירוסמ החינה (י)

 אשת בל תומש 6
Uץֶרָאמ  mn + Ds 

IT meםתיוצ רשא  
 — — om ושע
 ורמאיו Yaramı ולי ווחתשיו

ini es mbרשֶא  
 : .םפרצמ .ץרַאמ ףולעה

ars mim 
 m ya םַעַהְתֶא יִתיאְר
 התעו ₪ :אוה רעד השק"ימע
 םכָהָב am יל .קדחיגַה

 םלכאו
 :'8 ג'כ ןירדסנכ .וחתשיו :כ'ע ו"נ ןילדסנס םתיוצ ןרהא תודלות

 י'שר

 . ףרע השק (ט)
 תתפ ןפכ 5 יכ סתינס רמופ וכו ססינע ven לנפתסס ונעמס כ ןיידע .יל

 וכ

—2 0 AAAAAAARAARAAARRARARSARRRAARRARRRAAARA AAA AN 

 רואב

 וקנדיס כוט תרמו ,יכ תכלמנ ו ,סתופ תרייגו ךמלעמ תלנקס נר נרע ,ךמע תחס 6
 .(י'פכ) , ותיסטסו ותת סס | , סניכסנ סירג . [ויטעמו וכרד תחש 'יפ , ךטע תהש]

 ges ah‚ יק)וז) דונע) 6)\ ,סנומת סכ) תוסע) ₪ ₪ ,םתיוצ רשא ךרדה ןמ (ח)

 השק (ט)
 5)ו , ןכרד) ךלוסס סל6כ

 נותכ ןכ יכ

 ןעידוסו

“Ina 6 
 ,וליֿפסו למע דיפ

 תוכרב

 . יד3 י) לונכסו תונפתסו תודוכעס לכ דסי) 05 יכ
 ,עומס) סינסממו סתיכומ דננ) ספרע יסק Inn , ףרע

 סססו ,'ע ידנוע סירלמ aha לפרטי ויכס רונעכ לטמס סו
 ,ופמטת 35 on יכולנו worden ויגיע יכוקס טיפ רמקנ סיפיננ ססכ חנס

 8) ןיילע ,יל החינה התעו (י)
 , תתפ ו) תתפ ןפכ 6

 13 לע סעכס (on 2379 ו)סמ ל"וחו

DEM)עע תומוסס ", 

 ,וינפ כוקנ ףרוע כיסי

 . סכינעו סכילולגל ונס סתעו ,('ז כ כפקוסינ)
 ,יל סתינס רמופ 5וסו , ססילע ססמ ל)פקסמ וכעמש
 ,ס)כי Ad ססילע ל)פתי obs ,ו3 יונת 3706

 ‚237 ול רפול 6ריתמו mod כפוי ונסול סיסו סלולג סכמ וסכמ סיסו

 , ךיתגרס (wo םויס סז ינסול 6 son‚ סז רנד רמק



 תנר אשת בל תומש סולקנוא םונרת
mesלכימל תמע  ax? oynומקיו ותשו  
min3 : קח < : אָכַחְל ומקו  

 השמ םע ַײ ליִלָמּו 0
 "הל har 371 0 Yan ae תוח לא

 רשא 9 ע תחש כ דר שש
 תילעה |

 : ג'פ ג'פ סילקע תחש יכ :'8 כ" פוכרכ רבדיו ןרהא תודלות

 י'שר

 3 קל "מכ תוירפ יג סוס עפסעכ שי .קחצל :ופעתיס ידכ סורז ןטטס
 : רוס גרסנ 162 gb וגינפל וקמיו סיכעגס ומוקי ('כ '3 ללומט) פ'מכ סד סוכיפסו
 :דר ךל :תוטק סת רנד (כ"מ  תיטלרכ) ומכ וס יפוק 'כ . רבדיו (ז)
 גס 773 יפמ ססמ סרנתנ עפ סתוקכ סנינקכ 656 סנודג en nm 6( ךתנודגמ
 ךמנעמ תננקס בר ברע ךמע 655 רעלנ 65 סעס תמס .ךמע תחש :סלעמ
 :ותיהססו ותתפ סס .סניכסכ סילג וקכריס בוט תרמו יכ תכלמכ לו סתרייגו

 ספק
22.000020 2 22 2 2 200072 7772270720022 7 5277777777777 

 רוא ב

 יאסו סעכמל לוכ6) סלכ ונשי ,ותשולכאל . סיפטוסס סס יכ ,ול nam וכ ווקתסיו
‚nachןכ יכסלו ,סידעומכו סיגתכ וסעי רס6ל  mpכ"ו וכמו |, ססיכלע3 קחל)  

 ומקיו : םרוכה רמא] . 097 תכיפפו תוירע יולגו סילינ תדונע סוס ןוסנס תועמטפכ םיט
 סתועט) תונכרק וכירקסש כתפס , סיכינפ ידכוע לכו סירֿנמ גסנמ סיס סוע ,קחצל
 בינס סיכוכסכ סיעעונפמו סינגוקו סילקור ,סיקתכמו סיתופו סינלופ ויס ,סדחפ)ו
 ינפל ןו5כל סצ סנעותסו Dame וכיפפסו , סנעותו סמז לכל סית)וסמ ויסו ,סםיכיפס

 , רבדיו (ז) . [(ס"כ ןנסנ) פוס עוכפ יכ סעס תל ססמ כו : רפנ ז"עו ,ססינע
 סז תיכוסט ספכ) ,(י'פר) ,(יז כמ תיס6רכ) תופק סת רכדיו :ומכ ,וס יפוק ןוסל

 עינו ,רר ךל .תכונס 35 כ'תפ am שופס ף , רמ6כ םלמ לכ רנליו ביפכדמ
 . תונר סיפעפ ך) ימרפנס ומכ ןופנכ טפסמ סז ןיפו , סרמו6 יפמ ופליפ תומכ 019370
 רמ6 59 יכ , סילינֿפ תדובעכ 6ועס) סגוסכס סכטחמס סתיס נפ , ונטכיפס סמ) סיפר סוע סנו
 ול ווססטסו סעס ותכוקכ לכ , דיפ לכוי סיס pop ילכט ,לגעס וטעס סויכ לכ ךל ססעל
 סלולג Dom ל , ךס)ולגמ ,דר ךל |. ךמע פסט יכ.דר (Son רמ5 15 ,קחלכ ופקו
 סדנתכ סעE סתולכ , ףיסוס םוסדנט EI" , (6'ע 3"( 99( תוכרכד 'פנמ לוסו , סליכטנ 5

 ךנמל gung Hama תי)טמ 735 ben ou כוסו ,כ'כמ וסו ,סנעמ נב 3’7 יפמ ססמ
 "83 תפסופ ומוקעכ EN ‚mh י'כ י'םלכו ,סמופמ ממ 6 וסס פ'עפ , ויסלוט לטחצ
 גדס לע סטמ gun סעמ סתופב . תוסק,סת5 רגדיו ןכו יפוק ןוש) , רכדיו ןכו , סלעפנפ
 . רמפ) נסעס תקש . Jay תחש << . 6מוסנה טכדממ לוסו ,כ'ע , ודגל MIED ס'נקס

 5% 9 גל :



 סולקנוא םונרת אשה בל תומש 314

 :םיִרצמד אעָרַאַמ ףיקסא ןרחֶא אָרִיַו ₪ +: םִיָרְצְמ ץֶראמ
na mnוינפל  Kanןרהא  leו  

 ארקו ,MD אָחְּבְרַמ

I heeאָגַח רַמֲאַו ןרָהַא ! רָהָמ הוהיל  op, 
 Den ₪ :רָמָמ יי לעיו  תֶרָחַמַמ יבש (

 En emule re ימלש שנ תל * ימכש ןשנו PORN יִהֹורְהַבְד אָמ"ּב = 1
 רחמאו םעה

 : 5 'ז .ןיכדסנפ אריו ןרהא תודלות

 י'שר

 לכול רוס | תינכתב רעלנמ ס"ס תוכ וכ סיסס .ןרהא ארו (ה) |: וירס

 : ירמגפ .סתותל) ספ וכ סיס נו ןטס ספעמ הננס סרו (ו"ק סינסת) סע
 דוק ven קני מפ סויכ ל .רחמ 'הל גה רמאיו : סתוקד) mars„ ןביו
 רות ספר ןרסק סמר 5399 סירכד סכר כקיוכ וטרדמו .ועוספ וסז וסודנעיס
 דועו וינפל חוכומ ןביו ויכפל pom )993 ןופנ) ןכיו וסזו וסוגכסו ססיכומ DOG וותק ןּכ
 סינוכ ספ ch כמו סר דועו 093 נו ןותרסס יכ ונתיס בעומ רמו ספר
 תת תנכ תיסענ ןתכפנמ תלכמנו ןנס יבמ סח רורכ ינמ or mama ותק

mas nds nmופופ  Senn mbכת :3 סשע ךכ ןיכו ךכ ןיכ יתכמנמכ  
 .ומיכשיו (ו) :סוקמס תמ ולכעיו DER ניש סיס תוטכ סימפכ סיס 13 . הל

 ןטסס :
--3200%%%%5%%%%9%695%%%6%%59066%69%6%9%9%%%%909046%-- 

 רואב

 ןסוו , ınh לגע 'כ 85י 65 ססיתוכנו ססינכ ססיתוטנ ber ,סוס נכס סעס לכ Is בסוס
 סרמסכ רוס Manny ס)כ לכ , סינכ סיעינפ וטקכ סס ןכו ,ךונעס Sch סעט

Schסז ןיפו ,('6 קוספב) | וטינפל וכלי  waכ תיפלרנ) סיסנפ יתופ ועתס רטקכ+  
 ED וקתענ לנכו , דתפ ah דתפכ וג 930 סלכ , ןרהא ארו (ה) . [(ג"
 Dam„ (SCH סע תונ3ל סכתתכ , סילי)5ס תדונע )6 סתטפרס סנפתמס ןמ

nennס)עתי ססכ 36 6וסס דכענס ןמ סעס  , yonסכ גת : רמ%ק ' „npןיסיט  
 סידכוע סתויסנט , סרולס 3עכ dh ןופר ונמע קיפס) , דפויפס (Lu סיתכזסו תודוכעס
 סיתכונ סתנווכ סיסת כ 556 dty In 3:0 ach ,סורעמ תור וינע סרעי 36) סמ
 , ותו6 סנונ ינ6ש ךותמ ןכס5 רמ5 , סכר רקיוצ ורמ6 ןכו ; ודכ) 'סכ יתנ3 תודוכעו
 ,ןפכ ביתכ ןיפ רתמ לגעל גת Ann„ 'ס) an רמלנט Spa„ לע me) mh סנוכ נפ
 . לגעס תפ ונועיו ספמ כי ילופ , םס) ךיכפסל ann hs ןכתיו , 'ס) גס %

(I)65 ,'וגו תלע ולעיו  Anhסינווכמ סס3 ויס יכ , סימנפ וכ ופיגיו תולע וכ ונעװ  

erןרספ רע רע6כ ס"נתכ , Damסיחכוזו סיותתעמ  (ס6 לעו ,לנע Anhסעס  Son) 
 ווסתשיו |



 37 אשת בל תומש סולקנוא םוגרת

 ךולעה רֶׁשֲא sen ךיִהלֲא יד לאל ָךֵּתְרַחַּב
 ךוקפ

 ץראמ
 dh ג'ס ןילדספ רשא  ןרהא תודלות

 י"שר

 "יו :סיפסככ וסופסעו סירפפמ ססמע ולעס 39 רע יפסכמ וכ רוכב רופל
 ס5 1773 סיסו סירלמכ וכ ךעמתנפ 793 יסומד ךותמ סליט ס5 סיס סכימ
 םופיג ךוסמ qףסוי לס ונוכל תונעסכנ רוס סלע רוט סלע DEN וכ נתכפ סטו
 וכ ויס כסז ןיכטנק ס"כק "ד :ת:תמ ןופל . הכסמ : לגעס יו רוכס ךות) וכילפסו
 כר ברעש han וליסנק ₪6 רע ₪3 .ךיהלא הלא :סכסמ !ס ירממינב
 ae‚ תל won ךכ רתו וסולסעפ om ןרסל לע ונהקנפ סס סירכממ ונעש

 ויכסל

mR AAAAAAAAARR ARRAN RRR RRR Ra 

 .רואב

von ,)9פיוכ סיתי כל, 6"תס ' eb,תויתופ 3013 וכ ןילכוחס תונמופ י)כ וס ףייז  
 סניכנעו ,  תפר5 yes men סנמ Born„ ומ ע"ינמ] Jim ז"ענב ןיכוקס ,סילקסו
 ול (om) 92"5 , 5וסס יככס ספ פוסו , לע'זיל )₪  ספרכ רפויו , h’d3 Joana) רעכיינק)
 ע"נלרסו .(י'קכ) , תופפוס ולי לע (ןיפעורו ןיֿככומ רכמונכ) ןיפייזמו = , [(עכיטטבמרג
 סיפרפכ ק"לכס 309 ןכו ,םונ תועדכ ,םונ ערקכ ןכו , תומד ומכ ערסכ םריפ

Dan DIEןיכיתמס ךכדכ רעס !5 סופד וסעפ סנווכס , סופדכ עטרת סיקרפמ םיע , 
nr?וכותכ כסוס ת וכינםכו כנעס תרופ סב  Enןכו , לגעס  anיזגכטסס סנכתמס . 

 vos סיס כקלסוס בסוס יכ ,בוסתיט סע םפע ןיפ , 'וגו לארשי ךיהלא הלא
 תכ יכ וכמפ 336 ,סירכנממ ספילוס Sch פוס ,סכסמ לגע סטענ סויסו ,סויס דע

doßdתורסו , תפוס  DIEססעמ ןכסו ןע סילנועס לכ תועט סז תמכו ,סשמ סונעס וכ  

 סירנממ ונעט ככ כרעס ןפכמ ,וניסנפ ספ כמפנ )ו ,לארשי ךיהלא | . סד6 ידי
 תועפפמ ןכו .(י'סכ) לפרסי ph ועטס ךכ רתו וסולטעט ססו ,ןכס לע ונסקנס סס

 ,תונסתעסו תונעס סינרמו תוקונתמנ קלסכ) סעס ןומס כימתספ , וטוספ 2 3ותכס
 לינקמ וסומסו , ססינפ) תכנוסס doy ססנ ,BEN סס) סתיספ סנוטלכס סנווכס ןמ ולכ סתלקו

toןולסכ סיתסלפס ופע רסלכ , ססיס36 תונפנ וכפסיסכ וי96 ןנוכנ  Hyht — 
 , סנפתסו סדוכעס וי)6 ןכוכ וניקתסמ דע , סנטסמ) סכטסממו , ןינע) ןינעמ וקתעכ ןכו , ספ
 לע omınh סיסנפ ךנ סיסי 53 לע וככע סנסו , סינכוכ תדוכע ידבוע לככ ,וינפנ בירקספו
 yon ,ספס (nd סדוכעסו qותסס פרסי רספנס op‚ ונרפנס ומכ ,(ג'כ כיענ) ינפ
 , (ס'כו 'כ וק סילסת) 'וגו סעיטומ 96 והכס , כטע Jah רוק תינכתנ 07139 ח ורימיו : רמקנס
 ןכתיו , וסקעיו ןכו , ס:עס סק רסס ,ותא רצו : םרוכה רמא] .סוכ רפ 1937 וקכס

Santסימונס  paס)קת  odספעיע ןרספפ ופקכ כר כרעסו ,סכוכ )כ לנק) ןכומ גסז )₪  
 ,ךיהלאהלא = . עודיכ 360 לכופ IE תינכת סיס סתועמו סירנמ כינס לגע תרופ ונממ
 ינממפ ןכתי ךיש יכ ,דתפמ רתוי ססעפ ספכנסו , לח לגע 'כ סיס כו ,סנמ רמפ

Tom Il.ב7 .ilבסוס  
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anוקירפאָו ₪ :יל וחיו :ילֲא = ּואיִבָהְו  

 יִשָדְק תי NEM לג 2
 ןֹוהיִנְואְב יד אָבֲהַדְ תֶא טבעה *5 וקרפתיו ₪
 :ֹוהֲהֲא זרע won םבָחיִנְזִאַּב רשַא Anm ימזנ

AMANNTTOIDNE man (7) nass —R 

Duה = והשעוו טרהּב ותא רצו  = 
 או 0 N /הכפמ לע

 ךיהלא
 :'3 ג'ל "עפ הלא ןרהא תודלות

 יז שיח

 ספמ לכי ךכ ךותכו רכדס בכעתי קמפ ןסיטיסכמב סיסס סידניסו סיפנס 1353 ןרפֿפ
 וכרב ומכ ךיקינ קרפ תרוגמ .WI -וקרפ |: ןמלע לעמ וקרפו וניתמש 65 סהו
 סס him ססינוקמ סולטנסכ KEN תקיכפ | ןופל :וקרפהיו (ג) :ךרב תרונמ
 ('ט תועס) ומכ Sonn ופכ .ימונ תא :(4;'עגכ רי"ירקסיד ססימונמ סיקרופמ
 דתפס סינפ ינפכ (DAR םי .טרהב ותוא רציו (ד) :ריעס ןמ ריעס תפ יתפנכ

pe) 25%טרקכ סריסק  mp ME)לכו ('ג סיעפי) סיטיכססו תוקפמעס ומכ  
 ינכ ערסב .סכוכ ןוסנ רכױ '3סו ('ס '3 סיכנמ) סיעירמ ינעכ ףסכ | סירככ

Pumpוכ ןיתרוקו | ןילכותט ןיפכוכס  ANתויתוש תכוסס רפוס עעכ 305  
 סונקנוק סגרפס on ('ת סיעסי) פוגל popo וילע בותכו ומכ ןיסקנפו תומלב
 סידיקטו תויתופ 3013 וכ ns תונמול לכ וס ףויז Ed פיזכ סיתי ר
 וכילפס5 ןויכ .הכסמ לגע :תומתומ ידי לע ןיפייומו Anm) ו"על  ןירוקפ

 בוסל
AAAS A BD 

 רואב

olıfyסעס תֿפ תעדי סתפ ,ףוס) רמ6 רחלכ ,39 3303 סינרועמ נכסי ויסס רוכעב  

 <Sch ,'עכ ועטו סעכס ס3קתעס ססילע רננתס een ,(כ'כ ןפקל) וס 293 יכ
 ed ,וקרפתיו (ג) .ויחפ hab דע רכדס 3כעלו סתוסדל סלר ךכ) ,תמקנ ערי6
 ,(י'ר) ו'עננ ר'ייכקפיד Damen סיקכופע סס ופנמ) ססינזפמ סלטונטכ ,סמ תקירפ
 סידומעס יכנס ת רליו ומכ סרו ne ,רציו (ד) | .(ןפדמ!טנפ) 5'נכ ר"עסר6סעד פאו

 ,בסונ תוכוכ ופ ןיתכומו ןילכוס< ,סיפכופס תונמופ ילכ ,טרחב |. (ז"ט ו '6 סיכנע)

 m סיעסי) סו טרסכ וינע בותכו ומכ ,ןיסקנפו תומונכ תויתופ HARD רפוס םעכ
, 

 ) : + descharger decharger(juabiv:s) ז"עלכ o"יירpbיד )4

 - )53109259( eiselet ‘ph cesello ז"ענכ ל"וינ )2
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Donיד  Som, namונינָפל וכלי רֶׁשֲא םיחלָא ונל  
 פא שו si NO PT יִרָא
 רשא שיאָה זרשמ ו הייב אעראמ SION יד

 אל Sn‚ ץראמ ונלעה הַמ אָנֲער 9 םִיַרצַמְד

 רמאיו ₪ + ול Am ּונעדי רט ₪ :היל זרה
 ann אי יקרפ ןרהא םֶהְלֶא — יִשָדְק וקירפ Pas ןוהל

 mp2 םֶכישְנ na רָׁשֲא ons ןוכנב ןמשנ
 סכיתנבו 0
 :'3 39 תופפפ .ספ פנע הז יב ןרהא תודלות

 שף

 וי סנכס תוסו;5 .ונינפל ןכלי'רשא :תולוע | ולעיו תלתעמ wien רענס
 ופופ ןיפטפ ןטסס ,טס) cכס oem תועד ןיפכ .שיאה השמ הז יכ ;ססל
 כת ךרד 5 סכומ סיסו יםירצמ ץראמ ונלעה רשא :סיפסס עיקר ריוֿפצ
 למל .םכישנ ינזאב )2( :וכינפל וכלי רח (mob נפ ןיכיר5 סתע סכ סלעג

 ןרספ

-9933%%%%55%5%%%%5%6%%%%6%965555%9%%5%5%9%5%5%%%%5%%64%66- 

 רואב

 סיעסמס לכ ןיסס ,סנס לעו סירלממ ךכדס וג) סכוס Sch םיפס סקמ סו וכ
 לכ Em סתע mw‚ וי mo לו ונפמ 736 סכס ,ססמ ליכ 'ס יפיע
 ועע Ach סיפכת ןיעכ ,סדפ ידי סקעעכ סירופ ויסו ,ופוקפכ רח ךרל סלומ
 ססס סימיכ ססכופמ סוס רכלס סיס יכ  ,ססיככל ססל ליגסנ ססס Bw ססל
 ספ ,ול היה המ ונעדי אל .סתוק ham ,ססס סיפרתס תורולכ יס6 ןינע קנדיס
 ,:פעו וסרק ןוס< ס יכ סז יש ,סכ דע ונינפ כע נו Pot סוס םיפ) סכק סרק
 ובלירשא : סרוכה רמא] .וסומכ תומו לספסל דיתע יתנו סייק כנד ונ) סעענ סתע
 535 ,גיסנמס תופנעתס3 סגסנס3 סתונ סתעד ןיפפ סדֿפס )כ עעפכ סז יכ ,ונינפל
 ספ ונככקכ 'ס םיס ורמקס ומכ ,קפסכ לימה סס | ותלוזע ,םותכ ספכנס סלעכ סילוכ
 וינע סכיניע .סוט) קתומ dty ססל סיס סכות3 סיס dene ger )כו rm) ליע)) ןיֿפ
 סדוקס קפסנ ונפנו , כוס6 ןכומ 18 ,כסס ןמ תדכ) Inh רפפכ סלופו ,וכ וטו
 וכרכ ופכ ,דימיכ קרפ תכונמ יול ןוט) ,וקרפ (ב) .[5 oh ססינע תינסמ 'ס ספ
 ,ןסיפיסכלת לע Don סילליסו. סישנס 1333 ןכס6 רמפ ,םכישנ ינזאב .ךרב תכונמ
 , (י"עכ) ,ןמלע לעמ pam וניתמס ל ססו den‚ 3י ךכ ךותכו רכדס בכעתי ספט
 63 ‚23 תוסמל ןמפתס (hip ,סילנינפ תדוכע) סנופ6כס סתנווכ pht ןרספ עדי
 תל ספנוולמ עדי ונפ pop 3 ססוע סיס רסכ ,תוקנ5 'ס ,תלנק) ועפכ תל

 , (סיערפמס תלק וכטמי רפקכ ,"ע סקעי 'ס םולק Poht סולקו סחו) 36רסי יס פדוכעמ
 סלוֿפו
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 sm ₪ בל ששבדיכ םעה ור ₪ בל
 יא ומ mb קרשמ

 שיִנְּבְתֶאְו אָרט ןמ תחיִמְל
Shan 7םעה  nn Fbןרַהַא לע  mes 

 Na רע םקהל הׂשע |םבוק ולא ורמאיו
nm 
 ונל 7

 ע"פ תנע אריו ןרהא תודלות 5' :

 י"שר

 ונככ ססכ ('ס סיעפוט) ןכו רומל 'כ ועוגכתכ . השמ ששב יב (א) בל
donיכנס סוי סיענרפ ףוסנ ססל רעל רסנ ספמ סלעסכ יכ סוב רע  

 ססל רע וסו . לוס ano ןמ סלעפ סוי ופוסט סס סיכונסכ תועס פס ךותכ 3
 65m Sp ןויסכ סעכסכו mp וליל ןי6 ותיילע סויו ומע ולילו סוי סיעברפ סיעלק
 Ten .תומד סלרסו סלועס ph ככרעו ןטס 53 רסע סטסב וכתב רטע סעבסב סיעכרק סוי
 ספמ תמ om רמפל סנוענ םיכוכרע 3 ךכל Den תמ יסדו .רמו) קיכוכרעו ס)פסו
 ועט נס במול רספ ילו תנס תכסמב קסילדכ 'וכ 83 לו תוטס 66 163 רנכס
 תרסעס סוי דע ספמ דרי כ יכספ תולס (Inh ןיכ תוכת סדוק ןיכ ןכועמס סויב 5

 רמפנס

-+350%%5%%5%59%%%%%5%5%6%55%%5%5%%%5%%%%5%%%%%%%%%%%0466-- 

 ראב

 קוק) לכס  לגעס סקעמכ קרפלש סמ לכ Abm„ ב55 ,'וגו ארו (א) בל
 ן'נמכסו (ת'5 ןמיס דע 355 ןמיס h’ רעפממ) רזוככ ךלמכ .רכסס ירנדמ

 וננס סילודגס תומס תל ריכומ נו ,יכרד יפ נע תלק ןוסנס mer רוק ע"כפרסו
 םינופע ספ יכ ,סירכדס וקלי .יכנמ 83 יכ :נככ ךכ יתמלקפ יכס om„ סוקמ לב
 וליפיו ,(ת'כ ס סיטפיש) וכככ עס3 :ןכו ,רומיפ ןוט) ומוגכתכ ,ששב .יתפ סס
 ןיפפמו ךיכפפס יכ ,םסנ) בס ןיכ קד לדכס עיו ,(י'כ) ,(ס'כ גספ) םוב לע
 סוקמס סוכיע דע ךכ לכ רכחקמסו  ,רפ6מ םכקי יופכס ıh לכנומכ דעועס ןמ רפוי
 MO | ,₪75 תק נו סתמ To den סגסו ces„ [רקי ,ונממ שפיתיו וינע
 יכ ,ומוימ בושיע תנמ לע 856 ססמ דכפנ נו up„ רס לע דכוי Wh ןמסמ
 ןתלע דע סמ sm סכסס ינפ סלע וכ רמפ  סכסו  ,כושי יתמ עדי 8% וס:סג

P (סיניתממ ויסו , תיכנס תוקו Dim. DER)ולכ ופ ,סוי סיענכל ותלככ  

 ,ונממ וקליתסו ,סתוקתו סרכנסמ וי Auk וסוכימ דע ,ךכ לכ רחקמ וס יכ
 לכ , להקיו |. [ןנוכ ?קעכ עכוכמכ ןמ רנע !עפ קז3 | ת)מו] לוע כופי )כ סכטתב
 וכפל Als ןגוכססו ספכ ,'וגו םיהלא ונל השע * טדירמ) Ara do סיבתפפ .ס)סק
 סתיס 5) יכ ,תופנפנו סיסנ md ופעיו ומיקניו ותיעיו ויתי רז סיס)6 ונ) ססע
 + ססיגפ) ךלי Sch רחל Den וסקכ ob יכ ,סימסס יס תדונעמ ת65) סעס  תנווכ

nd 
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mm ינש יניס 2 ותא יניִסְד en May 

  pamאתודהס יחל
ila : = יי ה ana 2 קרחל הוה ons an 

 א  ya? runםיִהלֲא
 אריו אזחו

 ד" ןינורע תחל ןרהא תודלות %

 י'שר

 סכס רימלת gb סיעקי רפסכ סירוצפס ןס ןיטוטק ד"ככ תטסקתמ סלכ סמ רח5 רבד
 : סיטפסמס ס)לוכט סיטפפמסו סיקתס < ותא רבדל :סיכפס ד"ככ יקכ תויסל יל
 ססינש סכ)סס ph ןיגופו ןיכוותו סרוכנס יפמ עמוק ספמ סיסס דמלמ - Inh רבדל

mויסס ביתכ תמ) .תוהול |;  JSקוס  : 

 :סוכ טעומ ןמוכ סנוכ דומנל לוכי סיס (Ale jan סלככ סנתמכ סרות 5 סלסמנש
 מס ןז
| 

= 

959599092 9945009299509259 29949059290 II FH HOF — 

 רואב

 יכ ,סדֿפס גסנמ לע כותכס רנד ,םיהלא עבצאב ?*ןכפמס תכפנמ לע ןיילע ס%
 עפטמכ Sen‚ ךרד וס סנ ספ 37 קוריפו ,סוקי ויפ 5375 ססס fon לכ
 ,סיספ עכ55כ וכמ6כ סנווכסו As וכופלו Senn סמושמ ר5כי 82 יכ ,סמדס יכנמ
 לע 6( ,סכלמ ידי )ע 8% סםענ 590  ,וד3) סלעתי סקס db תוסולס 3תכמ קמיל
 וס סיסלפ 2356 סימטרתס וכמק ןכו |; 73( וכפתו ססס ןולרּכ ספ יכ ,יעּנט לעופ ידי

‚(No no)ס3 יכס סכעסע עילוסל סתונלפ  Do)סקס תפמ  Armיגכ  
 סכ6למ ידי לע Ab וסענ Ads יפ) ,ססס תועכ56 יטעמ סימסס ופרקנ ןכו ,ללכ יע
 וקענ סימס 'ס רכדכ : mie ומכ Yen‚ 'ס 3373 ס5 יכ ,יעכמ ?עופ ידי לע לו

 , ןוטפכ ןולרכ Amp כתכמס סיסס  ,סיסנ ענ:3 סינתכ ןפכ ah ,('וגנ סילספ)
 ורכז כככו ,תוכנגס סותכסמ תכ סוס תלועּפ נו סד תלועפ fh וכ ףתתפס ו
 . תוקמסס 773 תכנס 3903 ופרננס סירנלס רפסמנ תוסונס כתכמ ל"ז 37
 ןפ דת ןילו ,תלעס pen ,תדעס mb Seh ןנסנו , תודעה תחל : םרוכה רמא]
 תונתס לע וס תולעסע ןלתיו ? סידעס סס יפו תודעס וס סמ 053 סיקרפמס
 ול לימי תולגתסס סתיס  נ5 ,סנועס תירכ ומכ דמ דע סנפגהו סרקיס מס
 כס ןמ יונג סמוקס Ba 56 לכ ,סליל סולקו ןויזקכ ופ  רזסכ סיטעמ סי
 ah תולמ En סס סידעסו ,תולית3 לו ספרמנ 6) סינפכ סינפ ססמע Jan יניס
 ךופמ וכפמט ולוק תלו לדג תאו ודוככ ת6 וכיסנפ 'ס ופרס ןס נמ ספכ ולפש
 תודע ךל ןיפו ('כ 'ס סירכד) ימו סדפס ph סיסנ רכדי יכ וגילר סוס סויס םפס
 337( סינווכתמש 56 mihn קס ןמ סיגמפלו סיכסכ סילע ךל ןיפו ,וזמ רתוי סרולכ

 . [וינע סידיעמו לת
han 
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 (a m 2 ןתיו (חי) ינש ס : שפניו

binהעמל בָברְל ּותלָבְּכ  ee 
 ותא

 : 6 ת"כ סירד) ןתיו ןרהא תודלוח

 י"שר

 וכ כותכס m סכנמס תרוטמ  ועיגרסכ ותמסנו וטפכ SIEHE LEI 'כ פוס םפוכ
 < רבס (wir סמונמ ביתכס רעפמב ונעפ לקו עגיי hir ףעיי כ ('מ סיעסי)
 סרוקנ רקולמו סדקומ ןיפ -'וגו השמ לא ןתיו (m) :עומסנ ס)וכי ליסט סע
 כבתסנ וועתב ו"יכ ירסש סיס 037 סימי ןכפמס (Bohn mi סדוק לנעס ססעמ

 לתל סקוסו ןכפמס תכדנכ וניסתס | תרקמלו נרטינ ס"נקס סכרפכ כס"יבו תומנס
 om סיעכרקכ סיס (don ס"נקס ילו רדסכ נכס מליד ham ע"5) .ןסלכ

mehrךינס 25 ססמו .כגעס ת וסע רססמ ותדכ סדוקו לגעס סתוסע סרט  
 לידסכ וס ןכו .ס"נקס) .סילורמ נפרפי ויסק כס"י (Dann דע ןכסמס 15 נפרסיכ
 ככ ברע סג וייסד םימ לכ תקע ביסכ ס"כקס 3 ןכ נע רח + לסקיו רסוזב
 סכתקמ ותק ל5רסיג כמ 3 ססמו "וכו דמלמ םימ ch כ"ז וניפוכר וסרדפ ועכ
 רסס ביתכ ותנככ .ותלככ :(כ"קו סיקזינכ ומרנ סכט יפל בר כרעמ עו קיד

 סרסמגפ

2.7.7222 5222 7 77 7725070277 72777777 2227727277270 

 ףואב

 , ספג וס Bon ןוס לכו pay„ ומוגכתכ , WEI . תיסלרב סקעמנ END ,תכסב
 (Ser עגיי 5 ףעיי ) וכ כותכפ ימו , סכ5)מס תרומע ועיגרסכ ותמיסנו ופפכ ביסעס
 owned‚ סלוכי bיסס סמ ןזופס 930( mind ססונמ 3יהכס ,רממצ .ונעפ לכו , (ת"כ מ
 ,תיק6רכ סקעמכ סתולעס ןינע וס on ('3 3( תיקלרכ 'פ3 Term רנכו . (י"פכ)

 וס יווכ 91378 ןינע יכ) דיכנ ןולרכ ו 913753 סל יכ , סעונתב סניה DES DEIN יכ

 ענק רק סיקתס יפ לע פשותס) סיפרננס וניתתס רטסכו ,(ךומכ ותעדוסו ןולכס תוננס
 (ons ww תניו וכממ )"וקו , ₪כ וסס Sisto רמלי זופ  ,סרוי ססל
 ינסו ,יעיקס סויכ ,וסע סמ יפכ תופיפמס ךיפמס Bi„ 5עפ וסוסע ,יעינקס

 , ופפמכ סיכנלס ויס. Sch יכתפ , וכולכ סלסיס פניו ןײעו . סלופל  סתונמ
 sms ?ע co ןוט) רמי סדפנו , ןופרסו סנווכס לע סג רמי םפנ ןוש)

 סטכו ,סױֿפמ ת6 גיטס) סתו)דתפס סלועו סונכת פנס תונת רספכ |, למעו םרוטמ
unיפכ ,ולסס ככ תיוס לע  Seh63 סגכותמ ןכו = , רזג  . (m)ןתיו  

 je י'םכ נתכו . קוספס gibs רכמס סיס 15 - וטפ) ךסמ) ,השמ לא
Th,סקוק לגעס ספעמ | , סרותכ רתגקמו סלקומ  mi)סיס סינר סימי ןכטמס תכ6למ  , 

 תכתמלו ,נרפי) ס"כקט ס:כתכ טירופכס סויכו . תותולס ןכנתסנ זומפכ ו"ינ ירסס
nnתכדנכ  „sine53 יכ , ס'טפסמס סנקונכ סיטפקמסו סיקקס ,ותא רברל  

 סול



 רנר אשת אל תומש םולקנוא םונרת

 שרק —* na יעיִבְׁשַה sand הָאֲעבַׁש
 הכאלמ yon הוחיל =: —
 : תרמוי תומ תָּבְׁשַה an אלֲטְקזרֶא תצתְּבַשר

 Ss" .לארשידינב ורמשו . me m :ליטקת
 תרָבְשַהְדתא תושעל תבש אֵת בש m לארשי 2

 אָתַּבַש תי .רָּבַעַמְ
imםייק  onיניב ( זי) :.םלוע תִיָרְּב —  

 son nis "לאש נב ןיבו pa iy ןיִּב 0(
Na, SBםלעל השע םימי תש לו כעל  a8ןיִמֹי אָּתְׁש  

 (EINS םבימשהדזתָא הָוהי תֶיַו אמש תי 2 רבע

ea araתרבש יעיבשה םבויבו ץֶרָאָה  
 תבש -

 שפניו
 : 'כ "כ תינעפ .ספע סליכ תבש : ע'ס רעע סדקע < '6 ז"ע  סליכ יניב : "ופ כ"מ סירקע 'כ ס"פ מ .'כ ע'ס תנע ורמשו ןרהא תודלות

 י"שר

 : יסרע תמונע לו עוגרמ תתונמ -ןותבש תבש (וט) | : סתטודקכ לוס 03 גסונס
 9 לכו מנו ומוגרסכ .שפניו (m) | : ותולמכו ופסל סתסודק תריס .'הל שרק

ED» 
-933020%%0%94%%%49%550%%%%%59%099%%00%%%5%9%50%%%8%%%94466- 

 רואה

 טפסמ תונכ .סימעפ ונרכוס ומכ ,כ') Prag סכפלמ סע רכז ןוסנכ ססעי 3 ,הכאלמ
 / 'הל שרק hp" תחטמ לו עונכמ פסוכפ ,ןותבש תבש .ופפונ) סדקס !עפס

Homeסתפולק  ne)סזיפ ותכעי נע ,עוכסס ימי וכמטיט ,ורטשו (זט) . יתולמכו  
 . סכפנמ נכמ Sins יעיבטס סוי תויס) , יטסס סויכ 19971 1995 ןקפיו ,תכס וס סוי
 'bתבס יקונפת לנעפ), סנרפ ע'כיו ,  ספיכש סוי ופול תוע) , תבשה תא תושעל
 . [ססיפוכולל תויס) יור גסנמס יפכו anna„ נפ Tab„ תיכקנס יוככ ps" 3 , םתרהל]
 כיתכדכ תכפס סוי יכר5 לכ .ןיעוס) פכט כרעכ , תבשה תא תושעל .: םרוכה רטא]

phסכת רז תלו ופ5 ופפת רק (וכסכ ו ins)תנסס תל תופעל סיס ספ ,(ג"כ וכ  
 ם'סתנ) רפנמס יכנד) ךרוכ ןיפו ? סיטעס תתיכס לע סיטע ןוסל ופי ךיֿפ = , ועמטמכ
 ולימויפ ועובפכ וכמסו Jah ,תכפ וס סוי Orb ותכפי נק עוכסס ימי וכמםיט ורמקו סעטפ

 סכ6)מ סpועס רפי ןכ לט .'וגו םימי תשש יב (m) .[פכפל ךרוטס לכ יקפס סויב
 תנקצ
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 ןוכשיקמ ו =נא + םכשרקמ הוה ינַא יִּכ תעדל
ess תָי .ןורטתו 0 il 

  Jןוכל איה .אָשְדּוק . ירא 2 תָבַשַה
 — הָניִלֲהיִּ היללחמ פבל וה שרק

 רביד לָכירַא לקו ya יפ תמי תֹומ
 וצכ nm תשא 937 3 הרבאלמ ה !ge WIEN אָּתְדיִביע ּהָּב :
 ןימוי NAD 00( :היֵמע תשש( יש :הימע בָרְקמ תוהה

mרשע  Tan a Fabia 
 האעיבש יעיבשה

 + '3 ת"פ סמוי שדק יכ : 'כ 8" סגיגס םתרמשו : '6 "עט 855 . 'כ 'י תנע תערל ןרהא תודלות

 "לקו "5 'עו ' ג'ל תנע היללחמ : '6 ג"יק ןילוס * '6 ו"ע ק"כ .' ד"כ פוכופכ
 : '5 'ע תכנס לכ :'3 ת'עו '3 ס') ןיכדסנס :'6 ע"יק כ"כ '6 1 תומכי :5

 י'ש ר
 : סכטדקמ 'ס נפ יכ ןרפס me לכ . תערל :סתטמנ יתתונמ סוי תפ סכל

(m)תמוי תומ . chסלכתס 553 .התרכנו :סכתסו סידע םי  : — 

 גכוגס

70H H E44 ICHS CHC HCC OH CHIC EGFCHGO GGG 60-666-- 

 רואב

 : רעם ופכ ,סכקקותמ .סניס)6 ינקו יכע סתם יכל ,ינומכ יעיככס סויב סיתנוק סתפש
 תוקע ךיסנפ 'ס ךול ןכ לע 'ונו ס:מ ךיסנפ 'ס ךינויו סיר:מ ןרפב תייכ דנע יכ תלכו

 לכמ סכתפ לידנמה ,סכסדקפ 'ס mh יכ תעדל וס ,(ד" ס סיכנל) תכטס סוי 96 '
 : םרוכה רמא] * סתונמ) יתמולמ סוי תפ סכל יליחנסכ ons‚ סע) סכתפ דחימו סיגומלקס סימעס
 Dion תנכומס סכימסס לע כסומ 535 ,ןס רפול ךיככ סיס יתותנק לע 30m ספ איה תוא
 ןץֿפפ , יעיכסס סויכ תגיו נע סכומפ סעלע תכpס נו ,סכיגיבו יניכ תופ פיסו ,  ורטסס
 ןמ דיכוס )5 רכדמכ ס'נקס סלרסק סתיכקס 336 , תומופ bed כפי ןיב 3739 סב
 6. נפכעי £3 וכמםו סעמ on , כפי ינ3 ןיכו וכיכ תופ יס תנסס סויצ

 גפומ סנ וסו ,סנ5 סיענכפ Omen ןכ ןמס תלרוס )ע תופ תויס) תכמכ
 ועכ ידימתו גנפומ סכ ךות3 סכ וסו ,תנפו תכש 353 סלרוסס סקספנפ )עו ,יליפתו

„Anhתו סיפפס תש 'ס ססע סימי תעש יכ }יטב סתינסס תונמ סתיס סלט כ'נלפס  
 ? קנס תמימקנ תומופס כפ5 סג nn 52 סמל ,לכל3 Een תבס יעיכסס סויכו ןרֿפס
 סכל (ךופסס קוסכב) סככ וס פלק יכ למ or סעעמו ab„ סוס ס)ועס תירכ ירסו

Ahלע ,םכל אוה שדכ יב .[(6"י 'כ ליע)) ופפדקיו לע ונלמפס סמ ןייע ,סיכחפל  
 סתימ ככ , תסוי תומ .סתםולק In ס3 009 ,היללחמ *סכתעולק רלוי סלי
 תשעי (וט) .לחמ סוקמכ וככזנס סינילסו סיפכפס יפכ | , סל6 713 סתימו סימב יליב

 סכפנמ



 גנר אשת אל תומש — פול קנוא םוגרת
nen 2 ; (22 תֶיְו {א ne, )ןמ מש תֶאְו )8° 

 A זרי NT אָחְׁשִמ

 םימפה תֶרְטְמיתֶאְו TA אָשְרּוקְל איִמְסּוב תרוטק
een 7553ףתיוצדרָשא לכ שרק קל : :ןודְבְעי  

 5( : ושעי זרשמל WB :(ב)
aיל —  
 -שמלָא mim רָמאיו ₪ 7 ב 5

x "37 התאו (ג) 1 רטאל Ned mi תי J 

Sen eeרמאל  IRתֶא - 
 6 | יניבו יר ית לו איה

andיֵתתָנְׁש ירא ערימל  RENוא 22  

Dann Ama wa אוק = א 
 ' תערל

, 

 :'ב -- ם"פ פוי .יתותכש
 :'3 .'כ ומנע ןמש תאו ןרהא תודלות ,

 י"ש ר

 לם  סוגרתכ mb ןופכ Bros רמוס ינסו = 6רקמכ ןוימד וכ ןיפו לסוס יסוכל
 ן"ידימ) סינקנ | סיכקכ סייוסע | ץקמב | סינור6 was רככמ לש סונרתו סיענק

herוספ לכיסס תרטקס 9 . שרקל םימסה תרטק תאו (אי) bםדק  : 
 לע ops ךיקזקפספ יפ לע ab סתו :לארשי ינב לא רבד התאו (גי)
 תא ךא :סכ6למ סתופ ינפמ תכקס: תק תותדל ךיניעּכ לקי 55 .  ןכשמס .תכמנמ
 תכנס :סכלנמס .Ama ןיזיכזו ןיפודכ ויסתס  יפ לע ףס  .ורמשת יתתבש
 יב -ןכסמס תכפנממ תכנס (von ןיטועמ ןיקרו gab ככ סינפמ ססוס %6
 יניגסכ 093 יתרסנס | וניניכ = פיס סלודג תוס :םכינבו יניב אוה תוא

 סכל
BETEN E77 72 72.722777 52777 0277775722722 2222222. 2,200 

 רואב

 and 'כ] ןסכל 3 naar ןסכס (PER טדקס ידנכ ססש לרסס ידגנ ,טרפ וירחפו
 סעס דת סתטיבככ דפיתנט סידנכ רמו)כ ,דומיס ידננ דרקס יקננ םוריפ סז sed סיסיו

 עטוסי) ססע ודרש  סידיכמסו ,(ס'ג (ser רק 'ס כפל סידירשכו ןפ ,ויתפפ ?ודגס

 םדקס ידגכ תפו ויכת6 רמלס סמו ,(3כ '3 סכיפוד'י למ סיפרי) לירשו עילפ ןפ ,(ל"
 םוכיפכ 'יעו ,ןכ סיבר ונ6נמ רכחקכ סכיסי 'וסו ,דרטס ולגנכ רוק וס 'ונו ןכספנ
 ןכפמס תכפ)מ וליפפ ,יתתבש תא ךא (גי) .סס םדקס ךרונל ,שרקל (אי) . [ן'נמרס
 , םכיניבו יניב אוה MIN .סיכר סנעס תוקכק יכ רוכע3 ,יתותכט סעפו ,תכסבופעת 5

 ספסס
Lacon : Lacet i's) rd (1(קרעוועגניוש) ס'לכ  
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 יה תר יריב תר RN] rs aN שח
 אָשּומַש wis תו ₪ —

 (Se wis = תר (ven ISIS ררשה סב

FETT) an sdישובל תִיְו אָנָהּכ ןרֶהָאְל  
/ 

. - 

 יהונב וינמ

 י" שר

 bרקמ de וטוספ יפ) mb mb .דרשה ירגבי תאו (י) :רוסע 30: סט לע
 םריקס ידגכ תמו סנס Inh יפכל רכדמ סנוסכ ידגככס במול רחפל יס
 תנכתס ידנכ פס דרסס ידנב נפ 0 ןסכנ ws ילנכ תו ןסכס ןרסל
 733 wo ונתנו ('ד 93703( תועסמ תסרפב ןירועקס ינש תעלותו ןמגרפסו
 יכבנל | ןיפרכו nd תעלות דגכ ססינע | ונתכו ןמגכפ 73 וינע ופנו תוכת
 תרש) דרס ידנכ וסע ינסס | תעלותו ןמגכפסו תנכתס ןמו (מ"כ תוצס) רעפנס
 ae son דק5כ וכיכמ כ רכדמ סגוסכ ידנככ סו ססמע קס רכווה לו םדקב
 ומונכתכ Diva סדוגע (pe סיטרפמ םי - דרשה ידגב |: סט לכ נס תעלופ ו6

 יול
mA AAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAA HH FF EI 

 רוא ב

 , 5רקמ ds וטופפ יפל נפ רעו, 5: .י'פכ ןופנ , דרשה ידגב תאו (י) .רוספ נסו
 ןכס6ל טדקס ילנכ תפו oh‚ רעפנמ יפל ,רכדמ סגוסכ ידנכנט רמו) רספס יפפ

 תעלותו ןמנכלו תלכת ידנכ סס לכשל ילגכ ו 656 , ןסכ) ןינכ ידנב תפו ןסכ
 ונתנו ןמגרפ 713 וינע ונתנו , תלכמ לגכ Wis ונתנו תועסמ סשרפנ ןירומפס יג
 וסע ינפס סעלותו ןמגר6סו ת)כפס ןמו רמ6לם ירכד ןיפרכו mb„ תעלות 733 ססינע

 כנדמ סנוסכ 7133 סו , ססמע סע רכס ו ,('6 ע"כ ןמק)) םדקב (mac דרס ידנב
Ph}תעלות 5 ןמגר6 ססמ דק6כ ונילמ  mcע'נפרסו ס'3קכס םריפ ןכו ,כ'ע םס כ , 
 % ככ3 סעפ cha נס סילגנס תוקע ס!תת3 סופ לו ,'ז ן'נמרס יסוסו

Pondוקע ססו ,סנונככ סתופ וקעיו ליפק סס3 סתיס 82 ינו יכ ,סנוסכ ידננו  
 וסענק יכתו .סתומכ 39 ונכיפ יכ |, טסב וכפר )ו mE„ תטנותו ןמגרלו Dann סתופ
 קיפסס ןכנו ,ןקלסל ינפסו ,תכומ) ןמנכפסו hd„ ת)כתס סיסיש סעס סלכ ,ןכ
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 סכזוכ) op pin רח סליכוס 3ותכסו .סס כקת יס סג סגונ)סע ססילבדמ
 3קסעכ | לקסמ- pyt ויסי ןקכ סיככמס סענכֿפס Wh ,היהי רבב דב .ם'ע תרתפ
 לקסמ main סנ3לתס ןכופלסו יכנס וילט ןכו ,סז לס קמ ךכ סו כס ונקקמב:

DIESE:ןיסי דקסכ דת ,דימי ןוס) וס יניעכ ספר) 73 ןוסנו ,סנמ סיענק  ₪ 
 לתפ לכ טריפ ע'כפרסו . ל6יזוע :ןכ ןתנוו סולקנו6 ומנרת ןכו ,(י'פכ) ,סו תומכ
 ,תרפק פרקי !קמכ סלועו רעתמס ןסעס ,תרטק (הל) . כרועי ךכ כתו תקורי 173(
 סעולו ,סז סע סז ספי ספי ןתקימפ SIDE כרועמ ופונכתכ ,הלממ |. ob) תותילכ}
 ןינככמכ סע לע |, (זכ ז'כ !קותי) plan ךימנמ ,('ס '6 סנוי) סיתלמס ופכייו .ול
 ןלהיו ,(ס'כסכסו "םר) ,תוגיפסס PB סיגיסנמסכ פתוטוסמנ סיס m 8 ןיכפסעמ

 bnיירנכ רכזנס ופכ ,ס3 ונתנק תיפולס pin ל וכ ומכל תממ ןופנכ כותכס ופילוסש
 , עלקו סיסי רוסע ,סיסי Diem ,שדק רוהט .('ע 'ו ףד תותירכ) תרעקס סופפל>

 - 4 בל
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anןימסוב : היהי 722 דב הבז  aanאָהיִכְ  
 — — Som תישעו

 דיבעתו
 : סט Dips רב ןרהא תודלות

 י"שר

 gb .ומיניעכ נקי (Abs: wand תרטקס | ינמס 13 כוסכס סמו סנ"נלג ל ןירוקו
 .םימס :וגפע ןיגמג ויסיס לפרסי יעסופ ת וכיתנפתו וניתוילעת .תדוג6ב ונממ
 ססמל וכ ורמסנ ןינמס ED רחל וגיתוכר ודמ) ןשכמ .הכז הנבלו : סירקמ

 ומכ דוע תוכרל סימס ססמת יכס DEE סנכנתו תלסעו ףטכ סינק סימס עועמ יניסב

 כמ סנוכנסו סנבנקס ןכופנסו יכנס ןס וגלו רסע דת יכס סכוכלו רקע ירכ 6

 עסקס תנבסנ סעוד דכנסס דת דרכו תלנססס 'ת יכס סכרכו דרג תונס סעילקו
 ah ןיפס וכ 6 רעקנ mh סניסרכ תיכוכ .רסע Inh סס ןומכקסו ספונקסו

 ןיוט .ויסי ןלכ סירכוגס סענכפס Dh „mm רבב דב = : 02 (Pens os ןרופלס

 991301. HERD ןרופלסו יכנס DNB .סז לס ולקסמ ךכ סז לס ונקסמכ לקסמב לקסמ
 לקסמ

INITIIERT OÖ 

 רואב

 יכרענו ותיכי תעקככ לדג = (עדיוטמ תמומב) ומס נע bרקנס ןניפ , דלמ תוקמסו רקיס
 ףרש B venילוסנ , סעקס תומיכ ותופ ןיפפוקע סס לע , ףמק (Sm 5רקנו ,כטופמס
 וס von oh יכ ונממ ופילוי Ads כונענו ,ףסקס ילעמ ףעוגס ףרסס וסו , תכוקמ
 רסיקס תנוגסמ סויס דע וסו ,כתויו ולקפמכ בסו וכיתמ ןתניפ דע ,דפמ רקויכ רכמנ
 וכממ סישילומו , Ten ףדוג סתיכ ונס עמוס ןיעכגו ס)עסו ןעס סג סו , ותסנכס
 ven יכ ,(קיפ יד ססנ3) hama 5וסו do תופכפב ככמנס לוסו ,נוט ססכ
 כמו , בותכב רכזנס gm סוקמכ יככ וככו לות סנסו ; ריימס יש ופופ וסיני
 ףכפס ומקל כ ל" ס'נמכס תעדלו , ףטקס ילעמ gen ףרס 85 mh יכנס ג'סר
 פרקי vn ףסונכ ףכטס סט don kr | , (סט ע'לכ ןײע) .תרוטק) ו'מסננס Yo ספ יכ
 תוכנסמ ב'פנ ס'נמרסו . ןכופ* סנעמס ya 5כקנס וס , תלהשו . ףענ ןעס סג
 וסע רכז סכותס לע וטוריפב ן'גמכסו = , כיט רפ56 ינכע ןוסנכ ופרק (ד'ס) םדקמס ילכ
 ופ ןטגטנפעו) 'נג רקנס סיס םמר ppm וס ססיככדמ aha ,סיס ןמ ויס ןכופל

up(ב'ע 'ו ףד ק'פ תותיככג) וכפל 'וכ םגסו ,סדפס ןכופ5) סמוד וסו ,(טטומ , 

 סוקפמ עעוכפי 0 רונענ סוס םמרספ ,סיכוכגס Dis לעכ ןכיתו ,עקכק י)ודג וסט
 ומכ ,הנבלח . עקכק Sa 3םתי , סימס תיעקרק) קדוסמ Abm ספ יכ ,סוקמ)
 ,(הנמב!מג) רקנו ,(ספ ס"נמכס) ןוי יכעכ תונעיל ףכע .לוסו , סקק וסיכו רוקס 37
 ס)ע de תופננקמ ויתסת ןיסעועו „300 hs ללנס ן)י6 ןיפ 5וס , הכז הנבלו
 15 סוט ימוכ ןוסלכ ומסו , וכ ןיעועפ תופיטקס י'ע ףרפס ph ונממ ןיפילומו ,סיכעת
 293 ןיקכ ע5063 ונממ ףפונס ibm .(ךיורהיו) "ננו = , סנוכ) ןמ Im , סו'נפבילפ
 Boah oh יכ כותככ on כ סנסו .סכוס סנוכנס יסו , ןיקס ףוסכ קי סומס

 ןילמס



 טמר אשת ל תומש סולקנוא םוגרת

 הָיָה שדכ הווה שק והְמְּב ארק אה —*
a ei:יו ּהיֵהְוְכַּד 092° המ חקרי רֶׁשֲא שיא ל : םכל  Im 

 AT לע ּונָמִמ ו ראו yore" נלי לע הינמ
 ףמאיו () סם :וימעמ רמו 0 +: היפ
 * Pass 20 זרַׁשמְל
 םיִמס np mein ל הוהי הנבל אָרְּפּוטְו אָפט

"ranםיֵמַס בלה תלחשו | ףמנ  
 הנבלו

 : 6 ע"י סליעמ - סע תופיככ רשאו - hr" פופיככ שדק ןרדא תודלות

 י"שר

 ins ןיס תדמ יפל וכנס ןיגמס לקסמב וסמכ רק וסע 65?וינמס סוכסכ .והומב
 ותנכתעב יועעס ףקו רתומ .ןפס ןיס תדמ יפל ןיײמפס סכר 5 תתפ ספ 6
 תנכתמ ומכ ןוכpת 'כ :ותנכתמ' :ותקוכס 856 ביית טעמ ךסס ןיל סז לש

 :ססמ לס ותוקמ יונממ ןתי רשאו (גל) :תכעק DE סתנכפעב ןכו סימנס
 ףטוגס ans 6 hr לעו ירכ פוס ea„ (דל) : תוכנמו .סנוסכ ךכוכ טיפ .רז לע
 קנת סטכ םרפ.תלחשו : (20ק5"ירע סל ןירוק ירֿכסו "מוג (1;"עלנו ףטנ יורק ףטקס ינעמ
 ער ומירפ סקב - הנבלחו : רפוטו "תש yon ןרופ5 יורק סנטמס ןוסנכו ןרופנכ ריס5מו

 ןירוקו
--2230%69%%%%5%%%5%55559%%5%509095599%5690%5%9659%505946-- 

 רואב

 ןיס תדמ יפכ ולנס סינמס לקפמכ | , וסומכ רח וסעת 65 ויגמס סוכסנ (6'ע 'כ ףד
intןיס תלמ יפכ ןינממס סנכ ול תספ ס 936  NEתנולתענ יוקעס ףלו , כתומ  

 תנכתמ ומכ , ןוטפק ןוכנ) ,ותנכתמבו . ותקוכס 896 sun von ,  ךסס ןי6 ur„ לם
 רשאו (גל) . (י'םכ) | ,(ז'ל ןפקנ)) תלופק be סתכלתמכ ןכו ,('ס ס ?יע)) סיננלס
 ןמש סיס יכ =, תוכלפו סנוסכ ךרא טיפס ,רז לע .ספמ ds ותופמ ,ונכט ןתי
 רמל ןכלו ,'ס יסיסמ Dans יכ ,סילולגס סינסכסו סיכנמס וכ (Bien דעויכ סתקתס
 ויתקסמ יפדק ןמסכ ידנע דוד יתפלמ כיתכו , סכיתלד) יג סז סיסי םדק תססמ ןמס
 לכ רז רקי רכדנ ומר mh לכו ,יכ סדק תססמ וסס ןמסכ ,('כ טפ סינספ)
 לכ רז 86 3 קי סמכיכ ,ןרספ ערזמ וכיפט ימ תוכככקו סמולתב , ונינע יפ) סוקמ

ahלכ סתישמכ , סכי  who1 סתיספ) יופר b,תוכלפו סנוסכ 5 ןיפט סעטכ  
winס"סנכס פוס ,ףטנ .('ו סכ) ספורת 'פצ סנעמל ונ:ריפ ,םימס (דל) .  

Snags:טוס  
hi (usta (6ר: Gomme  , ז"על "מוג (1 

  triaca ‘pd theriaque , p"phob (2(קפירעהט רער) +

 . Tom ilבל ₪
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 ר Ra REN : שדקי םבהָב עגנה
TEN 1m: qu ee Des Gaal : 

 תרי )ל( :ש

ESS ₪בה יהב הו הא 113 תאו  
 אָשמשְל ןוהָתָי ,Wan my םכְתא men חשִמּת
 וגב (Hay ₪ - מרק ראד Een א = יל

 הֶמיֵמְל ..ליִלַמִת לארי 0%
 NE p man men תַהָׁש רמאל רבת
 nad pp יהי 1 ne - ב m שרק

DIN wer 2)אשנאד אָרְסְב לע (בל) %  

 ּהיָהּמְרְבּו .ךסהְי 8 < תב

 אשדוק / והמב

 פכיתררל : 'כ 'כ תותירכ - ת"פ תוהנמ - 'כ 5" וירוס ןמש - '6 ו"פ סיקנו עגונה ןרהא תודלו ה

 : '5 ס פופירכ ותנכתמבו - 'כו ' 'זו 'כ 'ו תותירכ רשב לע * סע פותירפ ' כ'י תויכוס

 י'שר

 תותיסמ רסו ותלודנ ךונס סוס ךנמס דסי ןכ יכ סנודנ) ת:6 ןתמיסמ ךרוכ ןיפס יפנ
 : תירכע ןוסנכ pa םימכפ | ןוס) ותסמי סיגמס Dich) RIED ןיקיקכ ןונכ
 קירטמינכ .הז :3) דיתע) סייק ולוכס רמומ וניתוכר ודעכ ןלכמ .םכיתרדל (אל)

pad Sennופכ לעפי 5 ןוש) ן'ידוי יכטכ .ךסייאל (בל) :װס  andכטיי  
 השעה אל ותנכתמבו :ומנע סוס ןמקס ןמ :ךסיי אל םדא רשב לע :ך)

 וסעכ
RRR RRR RRR RRR 

 הותב

 סלוק ס)סס רסט) Em„ ,'יפ ס"3סרסו witd יפכ כותכס תועמקמ ןכו , ףוגס
 {Dion סז תנוכתעכ סטענס 5 ,הז היהי (אל) . קוסד וסו (wem Inh„ 803 עגיק
 כ'ע 'י ףד םויכוס) (Aa דיסעל סייק ונכפ ןפכמ 0 "וכו , ע':6רס פ'כ ,ןרספ ערז
 סירכד) P גטיי ןטמ) ומכ , לעפי Ab a ן"ידוי ינפ3 , ךסיי (בל) + (כ'ע 'ס ףל תופירכו
 ,ךוסכ ס5וכס ךסיי ל וכועטו ,סדפס לע sen וי ךסיי סיסיו] י'םכ כ'כ ,(' נכ
 ססכ נתכ ע'נפרסו ,[' ןינע לע סירומ ךוסו ךסי סיסרפס '3 ויסיו , ךסי וסרקו

 os ומכ ,(ו'כ כ תיספרנ) hs ססייו וסומכו , ךסוי wo וס יכ םונירמ ינר

 np)‚ י dab) Den ph בסויו מ'ע ,לעפסס ןמ סיסיו ,ויכנת לככ ךוס וקרפ סיסיו]
scןכ יכ , תונקנס סג סיככוס ןפס ךוסנ סיס נכסי גסנמ יכ סעמסו , [ןמסס לע  

 ןסכ) ף6 win„ ןמטס om ךוס) נותכס רסקו , ('מ תכ 8937( ךוסת כ ןפסו נותכ
 םותילכנ) ,והמכ ושעת אל ותנכתמבו .וסומכ תועע) סנו , ופתיקמ Inh nd וס

47 



 חמר אשת ל תומש

 תחשמו (ט) :הָיִהְי שהק"תחשמ
 תראו דעומ לָהָאזחזרָא ֹוב

ARE) ENT PARןְחְלְׁשַה  
Nr) 

 nam תאו re הָרנַמַה
 (ang זכו : תרטקַה
 !ng Yasha הָלעֶה

Aue) ae) en 
 םכישְדק ER m םםְהא

 לכ

 סולקנוא םונרת

 זרובְר חֵׁשְמ ּונָמְסּוּב
 DIN (וכ) : NT אָשְדּוק

maאָנְמיִז ןֵכְׁשַמ זרי  
MNאזְרּודַהַסְד אָנֹורֲא  : 

 An nina תו 0(

 אָּתְרנמ my mp לב
nn Nino MNאָהְּבְרַמ  

 sap = = זרֶרומקד
 אָהְלעד אָחְּבְרַמ תו (חכ)

ANל  —J md 
mn(טכ) 1 : ּהיִסיִסְּב  pm 

im mmשרוק  
 אישדוק

 יישר

 ןימכ תומיסמס לכ - וב תחשמו (וכ) :רנדכ ןמופס ספ . חקר השעמ : תונוכעתו
 סדק תויס) סתטדקמ וז סתיפע ,םתא תשדקו (טכ) : רז ןימכ ןסס סיכנמ לסמ ןוס "<
 סודק וכות) סנכנסמ תרס ינכ) מרס לכ 'ונו pin לכ סתסודק וס סמו סיפדק
 mhs רכד 336 ןינומ) ת5 סדפכ וגילו סוי לוכעו סגנו וכ לספי) ףונכ תסודקכ
 ענונס לכ רעפנס ךופמ nam 55 סמילט סנסמ סיס סיטסו ןיטדקמ ןיפ (Do פר
 סמ סיסנכ רמו דומנת יופכ mA ןיכ לכ ןיכ ינ5 עמוס שרקי תנוע
 יונר (JE סגרותמ סיכנמו סינסכו ןכסמ תתיסמ לכ .יוסר לכ ף סופר סיסנכ

 יפל
md 065%9%59955%5%699%5%969%%9%%0%%6%%%5%9%559%%046>- 

 רוא ב

 anh י)כ יפ לע י)כס וכתג כ'תפו ,ןיס תיז ןמס ססילע ופינסו om‚ 6לפ ילכצ סיטותכ
hin₪6 לע תנו ,סימ  omןמפס וטנקו ,סימס תעכי דע ו)סניו , תופמוע סילתנ  

 ,תינוי י"כ] י'כ ןימכ תומיקפס לכ ,וב תחשמו(וכ) .סימקכס ססעמ ןכ יכ  ,ןינעמ

 סולת 'פ3 סמ ןכנתכט ספו ,פ'ע כ'י ףד תויכוסנו כ'ע 'ס ףד תותירכד ק'פ ןייע

 ספדנו ,י'ככ EI Ed" חסוכ) רז ןימכ ןסע  ,סיכנמ Sen ךוס ,[('3 טכ יע))
 יפ) ,(ןעבו: 6'ננו) 139 ןופל סגרופמ סיכנמו םינסכו ןכטמ תתיסמ לכ סנסו ,(םונקצ
 סינעס תיטלרו | ,ןיפוסמ ןיקיקכ ןונכ תותיטמס Shen , סלודג) 636 innen 915 ןיפש
 ןטכיירטטטב) 'לנו | ,("טר) ,תירכע ןוסנכ ןספ פיער5 HE ,('וו סופע) וחסמי
 ? ןתטודק יס סעו |, סיעלק סדק תויס) וז סתיספצ DAN‚ תשדקו (טכ) . (ןפריווטב
 תפודק עודק (min סנכנסמ man„ ינככ ופרס לכס ל'זכ ורמפו ,םדקי ססכ Dann לכ

 ףוגס



AYAסולקנוא םוגרת אשת ל תומש  

 Nr nem תהׁשרק תישעו (הכ) :ןיה תיז ןמשו

Pay) כ : אָניה אלמ ו u 

 ותא  aשְרקְתחשִמ ( nein min npאָשְרּוק תובר

 רבע zem סב JEW חקר הרשעמ תחקרמ
 ונמסוב תחשמ

 : 5 ע"פ. תוקממ ןמשו ןרהא תודלות

 יישר

 ןירקעס ph וקנפ וכ רמוס רילמ 'ר לפרסי man וכ pin ןינו) ב"י .ןיה
 his סימכ ons 636 קפס wh ןיכקעס ab ךוסל Bm סדוסי 'ר 35
 ןמסל ותפקו תיכס ענקס דע ןמסס ססילע ף%ס ךכ רחפו ןמפס ת5 ועלגי
 וסע תיכומ סעעסו לוס רכד סט תקר .תחקרמ הקר (הכ) :ןירקעס לעמ
 ועכו סיס ענוכ ("נ | סיעשי) ומכ טיטו ענר תקכ m וכ יכסו סלעמ)

dc)תפוק סופ דע ורינקכ כרועמס רכד לכו סטמל סעטספ ןרפס עקוכ (כ"מ  
omתונמופ ידי לע יוסעס קקר + תחקרמ חקר : תתקרמ יורק סעט ו6 תיכ ומ  

 תובורעתו
A fo 

 רוא ב

 6רקכ ןכו = , ס'6יפ6ק ןוי ןוסנכ רקנס וס סעילקע 3תכ ךוכעס סגסו ,י'טכ ןוסל וסז
 5וסו , (בהערעיממק) ס"פלוטסיפ ס'6יס6ק רקכ דתפס ןימס סינימ 'נ ונממ ,En ימוכ ןופנכ

 ופסס min 63 לדנס , ערזס רמופ םיגרט תומלכ ,2דונ6ס ינועכ ,סכורֿפו סעונע ספי)כ
 , (טעווינ) וככז סלקס rs 5וסו 5ע"'מ5מ5כי5 ס'יספק nem „sehen וסו ,ספיספק

 סעוד ,ולוס ץרלכ לדגס ןלי6 תפילק פוסו = , (]וָטה-ןפיסמק) ספ'עגניכ "יספק יסינפסו
 וס er" תעלנס ספרנו , 3’ י'םר רכוט נטע םרפ oh ןקפ)טו , ןופנקס 36 וירו ומעטצ
 ץר6כ ,ודוס ץרפכ לדנס כסע פרס וסס | , ימורכ רביגכיל , "לכ (רעבננימ) bרקנס ספונכ

 , עלק טרט סיטרטכ ק'לרס לינסס סמ יפכ ,ןפח כר In תטד ס"כט סשרכו] pls ישנו 60"

 נ'ע 'ס ףד תותיככ) + ןיגוכ כ"י , ןיה * [סזס כפעס פרס ןווכע ספרנו , רכנע ומסב סריפס

 סעטסו ,וס 937 ספ תקכ , תחקרמ חקר (הכ) „01513 ספט גונסו , כ"ע "י ףל תוירוסנו

 (ו"פ פג סיעפי) סיס ענר ומכ וגילו , (ם'יכס כונס3) ענר חקר ומכ וס ירסו , ס)עמ) וסע תיכומ

 , סילעופ) רֿפותס תומס וֿפ סינוניצ סינעפ ססו) סעמ) סעפסמ , ('ס 3n ספ) ןרֿפס עקוכ ומכו

 .(י'פר) ,תתקרמ 5רקי ,סעט ופ םיכ ופ סומ טלוק סוס דע וכינת3 כרועמס רנד לכו

 . רנלצ ןפוקס סע ,הקר השעמ :תונוכעתו תונמופ י'ע יועעס תקכ , תחקרמ הקר

 ספ תוירוסכ) ,נרסי msn וכ וקנתנ תתקרמס תייטע ןפוקכ סנסו * סטמ) ומעט כ'ע
 וקנס ריֿפמ 'כ תעד) ,(יסוי 'כו סלוסי 'כ וס ונינפ)ש תסוגסו ,'עו סט תוסילכנו
 636 Rg ph ךוסכ ןמט ןיסנ קפיס ph סדוסי 'כ תעד)ו ,ןמקצ ןירקיעס 6

 ,תירס Dips דע ,ןמסס ph ססינע ףילס כ'תו. ,ןפסס ת6 wis )5  ,סימכ סופט

 סיעטכס וכתנט, 9° ן"נמרס וכ 'יפו ,ןיפוע ןימטפסט ךרדכ ,ןיכקיעס לעמ ןמפ ותפקו
 סיטותכ
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‚wen INNEקרלו כ + םיתאמו םישמח  
 קה כ שט yoga so שמה ׁשֶדּקַה aa תרואמ שמח en לקהמ אתעיצקו )2(

 ןמשו : אשדוק
 יי שח

mpסינק םיס יפ) סטונ ל5  psסט3 5  mםישמח :ססכ רמו  
 : סעמק סימכס ןוסנכ SED פרס ob .הדקו (דכ) :ווכ לקסמ ךס .םיתאמו

1 
99H OOO11900. 9900000909009900000006990000 00909  

 הו אב

 כיעמ 630 טק ופ ןנת ham‚ ס5 יד "יהכ דרפסנו ,סוקיט'מפכפ םו'קנוי יול ןוטנ
 תיססרבכ וכפלו , ומוקמכ סיפמג) סערמ וס סס לע | (קייה|פפמסק) "לכו , 'קימ

 .um‚ סילכופ | סיפכל| סיוע ןיסו לפרסי aha לדג סיס ןומנק תיומ םרדפכו סכר
 ,סיתפמו סימס סת ותפנס:תינתמ ,(8"ע 'ס ףד תותיככ3) ל"זכ וכעפ 'ונו ותיצחמ

finכ ( ernרועש ומכ תופמ  amויו סזיפל , 'וכו ןיפנק וכ לפפכ סמל כ'6 ,רורל  
 ןס תי5תנ סעטסו ,סנעמל רכס רורד רמ לע 6) , ססנ ןמנקס לע ,som ופינתמד
 ,fתפטב ותיתפ תכית דימעסש סימעעס לעכ לע ספתסו ,סיפפמו סיפמס סיסי ססנ ןנק
 ,לודג ףקז סעטכ drs תכית דיעעסנ ג"וכ תעדנ יופכסו ,סכ סלוקס סק3 ןפנק סע סרנמו
 יפ) ,סp3 ל on , םשב הנקו .ויכסלנס dephyy סיסממ סע ותילסמ תכית רנו
 hyot טריפ סנק — ק'דרסו] (י'םכ) ,ססכ mm ךרווס ,ססכ Js סניפס סנק פיס

 ינולפרד וסו כתכו תכופקס ינפמסנק ספונק = וס וכ טריפ ן"כמרסו = , bis הפ)יינטק

 op‚ סינקס תומדכ סנק him , (6'ע ס"ס ףד תכסנ) לרמגס ןושנכ ןכו ינרע ןוסנצ
 ןע סרפ aba סכופכו ,יככעס 35 סקתעוס ססעו ,תיסרפ סלמ יס י"גינכֿפד ת)פו

 יכ ,(סנפיקופ ספיופ ,רֿפסיק רפסימ ופכ = , ף"וקכ 75 ףולסב) סניק ןרפמ פכומס
 פוס ha ןיפכט nom = , סירלמ לס ירדנסכנפנ ופופ סיפיכמו וכ סירקתסמ ויס סס
 תפילק וס יכ = , ספולק תכוטקס סוטפד תיירכס man pda 5רקכו ,  ן"סניפיז ץרפכ לדנס
 סנק ,ססכ ןמנק ,רורד כמ ,סז קוספכ סירכונס 'נס ונפ ז'פכ סיסיו ,  סלינקס ןע
 לעב סיכסכ ןכו |, (רהֶטרטטממינ ,ײהועעשמק ,טריט) 353'6 סנרותמ ן"נמכס תעד) ,סקצ
 , ינרעכ 5רקנ ןכו ,סעילק וס ע'כיו 6'ת תעדל ו'תפp קוספנמ סלקו ,  סירוננס יטלט
 כ'פ סיסיו ,ימוכו ןוי ןופנכ ס'יסלק רקנס וס סיסכפמס ככ תעד)ו .ן'נמכס כ'כו

 or‚ ןיפ לע 'ס סיסי ,סיניפ 'ג לס ססט יפנ ךפ | , ספיסלקס ססינפ ,סענרסנקו סדק
 סז ans aba רססכ ,סול סיכסס 59 סירוכנס ימנע לעכ סנופ Anh„ ןיפ לט 'נסו
 , ןנטצלו .ןסילע (send םױ , תונעפ ph יתעדלו) םונעטכ (ג'פ קרפ) רכונס ורפסצ
 סגו ימרפ3 ןכו ל'וח ןוטכמ סעילקס ותעדל יכ ףוספ סלעסו ,(ס"יֿפ 8'וקכ דינפ רססכ
 תעלו ,([סה-פמו0) פרקנס וס p')„ סמ סינסת) ךיתדגכ לכ תועמק , 5רקמס 11033

"TED 1137סעינקספ רוכעצ ותעד ספרנו |, טסוקס קכ ,סעילק סדקס ןימ ןומנ  Aa) 
 לקטמ ךס ,םיתאמו םישמח י[נס קוספכ .סי)סתנ ם'מכ | ,סעילק רקס ןופנכ סג
 סעילק סיפכת ןוסננ Papa ,נזע קרע ספ ,הרקו(דכ) din (ep) ונעס ךכ ,ולכ

 וס



Apפולקנוא םוגרת אשת ל תומש  

 אָריִכ אָשיִר ןִמְסּב דל שמח רורדדזרמ שאר םיִמשּב
 היָתּוגְלַּפ שב ןְמנק) ש כ םשכ ש 3( תרוא . Terz Gen rT: = or רימה םשבה "וורו ta הָאֹמ שמח לקתמ איבד . :

 ישמחו ןתאָמ לקתמ DE2"1D1 םיִתאָמּו םישמה
 ?;קתמ NEON הנק םישמח

 ןתאמ ססב א'נ

 : '5 8 תותירכ : 'כ י סירדנ ןמנקו :' ס תותירפ : 'כ ע'?ק ןינוס רמ ןרהא תודלות

 י'שר

 יפ) .םשב ןמנקו :סינופס .שאר םימשב (גכ) =: לכיסל םנכנס נע 9
 וילט EN סעטו כוט תיכ וכ En בוט וסס םי יס ןע תפילק ןוענקסס

 . םיתאמו םישמה ותיצחמ :כוטס ןמ ססכ ןפיק | רמוג  ךרלוס ךכ) ןטכ סמ

 כמ רועס ועכ תופמ ern וכ 5מנ סיתלמו סיסמת לסת וחקנס תיכתמ

 ונרסנ (hin ופינסל יס בותכס תריזג ןח וכ mb סמל ןכ ספ 99

 םשב הנקו :תותיכככנ סמק ךכו ןיעכ ןיע ןײקוכ ןיק5 תוערכס '3 וכ
 סנק

090094 6009600909 06009540242070000 30909094049 

 רואב

  won) {36 ‚wuשאר םימשב (נכ) .(ן'נמרס ירכדמ) | ,ילכ סכיר5 יכ רויכס ןמ .
 לכ סע ביתכדכ ,סינופס  sehn(ד'י ד ס"ם) סיפשכ , ( En,כ ורמ6 ,רמ | . (ס'גסרו

b3'ז ס'נמרס כ'כו וסו,  , יכרעס ומונכת3 ןופנס ומגרת ןכו ,ק'סועס 5וסמ סיסרפמס 

 סיתיפס ןיכ סתכננ סכממ כזו ,ולוס ןכפנ סעוליס יכנ) סעודס סיס 1035 5 סל

 ןופנכ bכק:ס ספונס וסע ס)עס ן'גטרסו ,לולנס סוחס ימי  pnלכו ,'כימ
 ןפס וכ ןינקתמו וכ תוופ (ונכ תועוליס לכ ןכו) סינכעס סנו תימכפו תירכע תונופנס

(DD DE) „am ופענ ידיו סעעוסוו „mb ךככמו רפנס DB 'ןדעמס רומס ןמס 5וסו ,תי 

 ותלוזו יק"יטסלמכ ססענ כס ,ןמס ומנע רומס ןמ וסילוי יכ ןכתיו ,רומ ןמט ופטנ ורועסו ,

 ,ס"כיפס וסע סיכוננס יענע נעכ כ'כו  Inכרכעס תונכ3 חמוס ןניפמ ויס ןימ ופ ססיל
 סמוד ( Tipירלמס  Papaןופנכ  mסינורתפסו .ק"יטפיגפ ס'גיפס יפורכו ,ט"גקיפ

m | סיסיע ,"יכד, סנכת םולקנופ , רורד .ונכ עדוג ית)כ וסס ןליאס ןיפפ ונתכ 
  „am Jonדת ןימכ כועס ם6 < ןיפייומ .ווסס  Aa(6ככס3 | וכיטטט ופכ) סיפוק

 לעכו , ס'נסרכ פ'כו , 'כיק3, ומנכפ ע'כיו , 1 סמולס  wisסנווככ 3תכ סיכוגנס
von , רוכ7 סוקפכpסכיפפ ינכ ס5 דמועו | לכ כקפס וז min וספכ כועס תקנמ 

 לוכד ןופנ  maרד 5וסט רעונכ 'וכו כייד יכ ריילמכ לוכד סתפרקו לע כ'וכ וכפקס
  3תעל) , םשב ןמנקו .סיכספ תופרב וניו ס:וכ וסע סוקמ  hmmןע תכינק ,

 סמוכק סנממ םיט רוכב  EN , MDסניפע שיו ,סעסו תיכ סכ  Albךרנוס ךכ> ,ןעכ

 3תכ סגק םכסכ ק'דכו , (רהֶטרטפוומיג) יונכקלס סגכת ןכו ,כועס ןע ספ ןמנק רמוכ

 כסֹונ) "כב , י'נפ ס'ייני) וסט  „(Tonןימ וכ ן'כמכס תעדלו  janלרקנ ססוכמ
 ןובנכ



 ומר אשת ל תומש םולקנוא םונרת

1er mama ₪דעומ -לֶהָאלָא םםָאבּב 0(  
  Natןושרקתי  NOאָלְו 3

 ןוזדְבַרְקַמְב וא ןוזרומי . SATו אֶל
 תרשל ass םתְשנְב תש —*—

—Xרימקַהל םדק אנּברק אק  TIERהוהל  : 

HERRN 0ןוהילגרו אלו םֶהיֵלְנרְו  SIןותומי  
 ול םלועדקה םהל an :בלע .םייק ןוהל יח
 יש 8 : םהרדל וערזלו :ןֹוהיִררְל —* היל

 הפרא הוה הכלל ככ —
 D< ּתַאְו ₪ :רֶממְל

 (eben ns ₪( :רמאל יי
 םימשב

 םיקכז תרשל : 'כ ע'יקו סט סיתכו וא : 'כ ע'י סיפכז : 'כ ג'פ ןילדסנס םאובב ןרהא תודלות

 :'כ יסנגנ תק : סע סע התיהו :סע ספ ריטקהל .'כ ע"י

 י'שר

 תרעק סינרעס ןיכו תיכתס ריטקסנ .דעומ להא לא םאבב (כ) : םדקמו
 6 oh ha .ותומי אלו :'ע יכיעשו תיסתס ןסכ רפ סדמ תווס) ו
 .תבומה לא :ןס עמוס סת ול לנכמו תועלכ ורמפנ סרותכס ותומי מסרי
 כייה) + ותומי אלו (אכ) 29503 6 דעומ לס תיכ ןפכ ןיפש ןוכימס
 טעמס 6 סנופלרס סתימספ סילגכו סיי nm | וכילו mama םמסמס לע סתימ

bb 
Rd AARAAAAAR ARR ARR RRR Bd hp 

 רואב

 תווס) ופ ,תכוטק סינכעס ןינו תילפט כיטכס) ,דעומ להא לא םאבב (ב) . (נ"ע ע"י ףד)
 , םימ וצחרי . (יניפס 'פ כ"כ him , י"סכ) ,סילינפ תדונע יריעסו תיסמס ןסכ רפ .סדמ

 ןכתיו ,ע'נֿפכס כ"כ , סינר וסומכו , סילועפס סס סילגרסו סיליס יכ ,סימ (Hin סעטס

 יתדמ) ,(ב"כ מי תיפפככ) ןיי וגינפ ת6 סקקכ ומכ , סיכועפ םיכס) וי לעפס סיסיט
 85 ס5 50 ,ותמי אלו .('מ חכ ספ) Yon ל ןפפוןכו ,(יס ד 037( סיקח סכתל

nmאלו (אכ) . רות 895 דעומ ספ תי ןפכ ןיפס , ןוליסס ,הבזמה לא . ותמי  
 55 סגוקפרס סתימסס ,סילגכו סידי ץוחכ וניו תכומכ Eneno לע סתימ בייח) , ותמי

mens7139 ךכד ספולקל תפוס סליסכס סגסו . דעומ לס סנככס לע )5  ‚Sondeךכ)  
 / סנמוסל וכ סו רויכס ל36 , ספיסכס סומס רקיעו "םודכל, (DR ע"ביו סו)קנופ ומגרס

 ןיפוע ויסט 308 לע ןופיק ןמ וילגכו וילי םלקמ לולג ןסכ כס'ויכ יכ ,סונמ כו ככעמ וניו
 ולונכל



 סולקנוא םוגרת אשת ל תומש 490

aM 0)יי — ההשמדזזלָא ה  ouהָשמ  

 ה רוב תה ו "מאל
mein - meinתו שודקל שח קרצחרל  

 אַ ןנשמ ןיפ היי Ay *לַהֲאויִּב ותא תת
 — סי + אפ ןמה ים הש תהנו חמה ןיכו

SS ₪ןרהא  WMיקנו ןרתַא ינממ  masזרי  
 :ןזרילה רג me : םכהילגרזתֶאְו םבהיִהוזתֶא

 ןוהלעיפב 5%

 : '6 ע"כ סיתנז וצחרו :'5 כ'כ סיתכו : ' 5 סלגמ תישעו ןרהא תודלות

 יקר

 ומונרסכ .ונכו :סימ ססיפ3 סיקירמס סידד סלו סלודג רוד ןימכ +רויכ (חי)
 תכומ .חבזמה ןיבו :רכויכס לע נסומ . הצחרל :רויכל ןקותמ בפומ סיסיסכ
 דגנכ רפועו לעמיק ךוסמ רויכס סיסו דעומ 555 תתפ ינפכ וספ וכ כותכס סלועס
 סלועס nam תו רמנס סוסמ סיתנכ ללכ קיספמ וילו ןכסמסו תומס pot ריו
 דניכ כ דעומ נס ינפנרויכ phy דעומ Joh ינפל nam רמולכ דעומ )05 תתפ סמ
 . םהילגר תאו םהידי תא (טי) |: סיקכזכ סיוט ךכ סוכדס יפנכ .6עמיק ךופמ

DSסילגרו סידי םודק .דליכ סיקכוכ | ניגש ךכו וילגכו וידי םדקמ סיס תספ  
 תיל5מסס ולגכ יכג נע תינקמסס ורדיו תינמיס לגכ 22 לע תינמיס ווי סינמ

 םרקמו
ADDR0072722077000 77 7727077707277 07072007 5 2 2 0  

 רוא ב

 תילסמ דת לכ ונתנו , ןכטמס תנלנכ וליתתסעכ ספנמט |, סינדפס תמורת וסז , דעוט להא
 von ,(ס"כ חל ןמקנ) רככ תפמ סדעס ילוקפ ףסכו רמלגש , כככס nn) dan ?קסס
 dr)‚ י"םר ירנדמ) ,(ז"כ ספ) 'ונו תקכ) ףסכס רככ תפמ יסו : רמקנס , סינדפס וטענ

 סנו .סלודנ דוד ןיפכ ,רויכ (תי) . תוננכקל תוכוד) ונתימ קס תי:תמנסג סוכ ומרו
 ,הצחרל . רויכ) ןקותמ גטומ ,'סיסיסנ, ומונכתכ ,ונכו Om„ ססיפנ סיקירמס סילד
 לויכס סיסו , לעומ 506 ינפ) וספ וכ כותכס , ס)ועס תנומ ,חבומה aD„ לע נסומ
 סוסמ ,סייתניכ )כ קיספמ וניסו ,ןכסמסו תנזמס ןינש ריופס דנככ דמועו , עמק ךוסמ

 506 pam (mo רמונכ ,(מ'כ מ ספ) דעומ Joh ןכסמ תתפ סט ס)עס nam תלו : רמפנמ
 ,סיסנוכ mE ךכ , סורלס 36 עמק cn דכיכ ’ha דעומ (Joh no רויכ ןי6ו לעומ
 סימכוכ BCE ומכ ויכגכו וידי םלקמ סיס תפ6 תנכ , םהילגר תאו םהירי תא (טי) .(י'עכ)

 ף7



 המר אשת ל תומש פולקנוא :םונרת

a) 4 MN 2001 (mםםכיתש  : < "MS Amp] em 
 . = ַאָרשִי יֵנְּב ןמ אָּיַרּפַכְד
 2 תרַאמ בכ 837 < ןחלופ לע mn תו

 תדבכע-לע ותא תתנו לָארשי ינבל יהו אָנְְז ןשמ
um om, sur denלֶארשי 325 הָיָהְו דעומ  

 -לע רפַכְל in a ורב יי לאל
 טו

| anne 
 'כ כ"ס תוככג תחקלו ןרהא תודלות :

 ושר

 רבריו

 ךדמ) .דעומ להא תדבע לע ותא תתנו (זט) :וכל וכלנס סמ םיפ םימ 6
 ספנמ סס3 סנכנמ ינפמ לגטס ססעע Anh ןכממס תנד) ת)תתב סתונמל סווטלנס
 סכ לפנפ סילעב לע סביכהס ןפל) Sen סעס תל 'ס qוניו )37( תומס) רמקנפ ומכ
 ססנ וכתו) סמכ עדו ינכ ת ספה סנמ ךממ ססקככ סעורנ "5 קספסמו .-רכד
 IB סידוקפס Enns רוממס וס סוס ןינמסס RN "ו וינע סכינס יסס עידוסל
 למלנט ןופסרס םדק) דחלכ סקוס ןכסמסו ינטס (Ein דחכ ('5 רכדמכ) 13 רמסנ
 סינדקס ססענ פוס | ןיכמסמו 'וגו סיקת (cin דחלכ ןופמכה tapd סויכ ('מ תומס)
 סיתס תדמנ ס 'וגו תק ףסכס מככ ת6מ יסיו (ת"נ תומפ) רעסנס ונס סינקסמ
 .ןכסמס סקולסמ רייפכ סיינס סנס3כ כו .' סנסנ כס"י רחל ןתכדנ תלקתכ תחפ ויס
 מזו סיפק neben gib תופמ עס סיוט !רפי ויס ססינקנפ לספפ יכו רמת סמו
 ni וכ gb סידוקפס םמוחנו ןכ (nf סדעס ידוקפ ףסכב ירסס סיסעסו תופע
 him סיסמסו תוסמ סהו סיפל6 תסנפוqףנפ תופמ םם סירוקפס לכ von ('5 רכדמב) ןכ

 סינסכו 9m נס סנס ע"י «3 | ןופסרס np תעפכ ויס נס "מו ויס סינס יתסב
 PAS ןיגמכ ah nm תחל (mac סישנפס תונס 355 רכר) סכוסת | * םירסע ינ3 וסעכ

 (Eh תכסמכ ונינסס ומכ ןסינמ ןינומ סירנמ תיכנס יפ5 סינס יתס ויק סירכמ

derdסקוסו סנוקרכ ןכקמס | סנכנו  DESסנס סםלתפנס  nh3תונס לב ןסינכ  

 תספ סנסכ סינייגפס ינס ıh5m ירסהמ ןינלימתעס סלוט תונס ןינמ) ןייטמ סיטנפס
 ווטלגו (DO nie לסרשיל סוקפס סכרסנס כ"סי רתמ) יכספכ סיס ןוספרס ןינמכ

 : וכ וטעגס סינרקכ ןס + דעוט להא תדבע לע : רייפכ דחכ ינססו ןכסמכ לע

 וכ
-9020%00%65%%5%5%49%0%%%9%%5%%006956996%%965%6%96046%- 

 רואב

 , Ban ופיסוכ כוע יפי יכ ,  ?קטס Dress רמו , תיכס קדכלו תוננרק) סנס לכ
 תרבע N . םפנ רפוכ ףסכ ,םירפכה ףסכ (זט) .ע'כפ "סרג פטע ?קטס תיםינק סיסו

 סמ



Atiסולקניא םונרת אשת ל תומש  

 זי םֶ אא מ רישעה ₪ :הָוהְי תרמה
mדב  Saאל  TR pen 

Mayen רעזי אָל 12007 
ren ae תא Fre ₪ תיצחממ 

 : טבק המ DON דל ְט “337 הוהו תרמורת

 :ןוכוחשסנ לע ——
 בסתו

 שה

 רתל בכד | -ןממ ידי io won Bis .םכיתשפנ לע רפבל (וט) : סיס
 תמורת ןֿפכ 3תכנס תומוגת dB ןפכ ססל ומכ5 יפל סכיתוססנ לע רפכנ
 לכ  ונתגס ןכסמס תבדנב הוליסתספכ ןקנמס סינדל תמורת תת סיעעפ 'ג 'ה

 ילוקפ ףסכו (ה"ל תומס) רמלנכ רככס .תמל סנעו ?קסס תינתמ דפו ₪
 ad סיגפסו "וגו ףסכס .רככ תל יסיו רעקנפ סיכדלס וסעכ ןסעו רככ תקמ ס

 סידוקפס מוס תנהת3 רועפכ ןיגמס לוס ןכפמס סקוספמ ןלנמס jun י"ע -

 תונקל ןסו !קסס תיקמ nd לכ ונתנו תינפס סנקכ ינסס םרסנ nh3 ('5 .רכדעב)
 סוכת ספוק לעו סיריפעו סייע ססב וופוסו סנטו סנס לכ 369055 תונכרק ןסמ
 ןכשמס ann. ha יטילטסו סיפכ סס סכפכ) תונכרקספ סכיתוקפנ לע רפכנ רעלנ
 סכ סוס סנכ רי סתיס נו תפסנו ףסכ תמורת סיכמ לכ (ס") (Mind רמלנמ ועכ

5 
.3509%99%5%559%%+6%6%6%5995%56%6%96%599%595%50%696%6966-- 

 רופתיב

 תכנית , 'וגו תתל (וט) . (Er) ,סיסנפ Das von 5355 Kin סיכפע 4 תוספ ןיפע
 טיעפי 53 לדסו תתל סרי כ כיסעס , 3ותכס רועסו ,םיעעי נעו סכרי נע סבסומ תתכ

nn)ופגנת 55 ,םביתשפנ לע רפבל .יוגכ:6ס סגלפמס סגכתפ ופכ ., לקס %-  

 סוק) 5וסס ,רעפכ סנקו סכט לכ 25 לקשס :תילפמ תמורת Jun ורמ ל'ורו |, ןינמ י'ע
IDסילעו | , רוכ5 פוככרק  SED) Inhכתכו . סיפנ סס סרפכ) תונכרקסמ ,.סכיתפפכ לע  

 סידוקפס לע רכועס (da ?קטס sin תמוכת ןכסעס תכפלמ) .ופיכיק כותכס סול, ל"ז ן"נמכ
 כפכל ?קטס תילנתממ עיעמי 6 לדסו סבכי כ ריסעס ומרו , סלעמו סגק סיכפט ןנע
 , (תורעט ’3 פיכסטמ (mia 375( תוימכ בויס לנככ עיגסמ סרפכ ךירלס לכס , סכיתספנ לע
 סיסתס סר ןכפ,דוע 3תכו , ל"כע 'כיסע דחפו ינע לת , תונככק) ?קעס תילתמ יכיי
 תל סי?טוכיפו סדוסיפ (ho סיולס לע תסרד  עודמ בותכס רע6ע סממ תוכודל סופמ

nhrnסלרי ,('ודכ 'כ ס'ד) תודעס !ס) כפי יל סקסו 'ס 730 סע  dmתפפמ יכ  
 תונכרקכ ןכו om„ נס יפ לע ch תינס  קדכ) ts וכולל סונמ סמ
 סכסכ לקסס פיפילש win תחל תופת in כוקכ ןכו ,3': = וכימכס יכנדכ
 לע רפכ> 'וגו תומכםס דימתס תניע)ו דימתס תסנמו תככעמס crs ,ויסנפ תיב תדבע)
 סינקמ סיֿפינמ ויס םרופמ ןקכמ ,*(ב'נו ג'כ י סיעזכ) וניסנפ תיכ Hahn לכו כפי

323 



 דמר אשת ל תומש פולקנוא םונרת

m men, meתריצחמ לקשה הָרָנ םבירשננ  
 לכ = :הוהיל nenn לקשה | —— : im = צֲעְלַה תרוגְלַּפ אעָלְס

[ein םכילקפה"ילע רָבַעַה א NND % רעב 93 (m) 

im הָלָעְמְו. a םםיִרְׂשע :אליעלו ןינש mens 
 תמורח ןתי

 : 5 2 פולוככ םירשע ןרהא תודלות

 י'שר

Dipsויפכפ .לקשה הרג םירשע :סחזפ סדשו ןיכרע תסרככ  ןירומפס  
 תווקתסס) כי ('3 '5 ל6ומסנ) ןכו סעמ (pe .הרג :וס סמכ ך) םריפ
 om 'ד סנפס לקפספ .לקשה הרג םירשע (sen רככלו ףסכ תרונפנ ול

maוסולעסו תוס. וילפ ופיסוסו 63 נ6 ןיעמ מת ותלקתמ  LE)סעמ  
 םירשע ןבמ (הי) :'ס5 סמרת'טתי ךל יתרעפפ סוס כקפס תילספו ףסכ
 9לככ סנמנו 35 Am סירסע ןנמ תוהפ pht ןפכ ךומ) יהלעמו הנש

 סיפק
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 רוא ב

  Ipensגפכשב ףסכ עמ ונינר ססמ וכ ענק, ן'נמרס ןוש)ו , ך) יתנקס םדקס !קפ ,
 5רקו סיס לודנ ךנמ יכ ( has wann?קסמכ ענטמס לכס רוכעכ |, לקט  odeתתפ וכ ןיפ

 סדק ססש |, פיסס עכטמכ רוכנס ןוילפו ןיכלעס ינקפמט רונענו ,סיניס ףסכ ו ,
 לכ ןכו  »locעיכע 'םלקס קס כותכס וכ פרקי ,סלותנ כומפס נוק ףסכ לכ ןכו ןכפמס ,
 דומלתכ עולי ורועפו , תימרפנ עכטמס סט ןכ יכ — ** סנרפ סונקנופ יכ לוע כתכו ,
dr סעעו ,ענסס sin ןירייד 'נ וס ל'זר ירנדב רכוומס )קסו , ןיכגיד סעברֿפ Din לכ 

 סינקמ ןירוק סעסמ ינפ ( Yinתינ ןפוכ וסעס ןכפיו , סנש לככ סינקוס ויס סיענסס
 סיסימ ידכ ,ןיכגיד ינס לע ףסכ ענטמ ינט  inתת)  Sanוכרמכי נו , םלקסס

 נקם ןירוק ויסו , ןונלקל  doקמ וסס , סעמ  deקיו :ומוגכתכ ע)פ , סכות
 סנמ וכמ6ט סממ סעמס יכ סירמו de 6וילו , תוענטמס לכ ןכו , סיס לופכ םדק

 סניפ סתפמו סולו לנע ינקס יכ ,ןוכנ  ‚emp {5(ן'נפכס יכנדמ כ'ע) .
 סכנס יכ ,*ןיעפ, סונקנופ סנרת ,הרג  Whסע  vumתימכ63 רקנס

 ונקסמו , ףסכל סעע) , (ו) 3 '6 }ומע) ףסכ תרוגפ) ע'ני סנכת ןכו ,סעפ
 "ו ס"נמרס תעלל  bbתורועט ק'ק לקפס תינתמ כ'מ סיסיו , תוינוכיכ תולועפ סרסע

 'ד וס ס)טס !קסס ,לקשה . תוינוניכ  mim „dmכ' סיסו) תועמ עפת ותלתתמ
 וילע ופיסוסו ופנ 636 ,(תועמ סיכקע לקס  minsוסונעסו ( veירכדכ ךכלו) ףסכ סעמ

 לקס וסע ע)סס כועס )"ור  venפוסש) ך) יתכמ6ט סוס ?קסס תילתסו , (סעמ ל'כ
 (י'קכ) ,'סע סוכת ונתי , (סעמ רטט .  (m)הלעטו הנש םירשע ןבמ ,  mdןֿפכ

 ןיפס



 סולקנוא םוגרת אשת ל תומש 486

an an Tanןיג  nm 

— Rs —— יעל Yan 

 אשדוק ne לקשה תיִּצֲחְמ
 םירשע

vn 

Jan"ןימכ ו ספרס .ונתי הז (גי) | :דוד ימיכ וניכמס ומכ ססינע 3  

 < םידקפה לע רבעה :טתי om ל"ו לקפס תינתמ סלקסמו th !5 עבטמ
 רגעי neh לכ )< רקױ) ןכו סז לסל סז ןינממס תל | ןיריכעמ ןינומס ךרד
 לקשה תיצחמ :סנומ ידי לע bo סנכוכעמ (ג"ל סימכי) ןכו עכטס תחת
 ןוגכ םדקס לקס וכ לוקס ךל יתנקט לקפס לקממנ .שדקה לקשב

 סינקס
II 0900650999%699909999990999999999099900000004666- 

 רואב

 םהב היהי אלו : םרוכח רמא] * לוד ימיכ וכילפס ומכ , ערס ןיע וכ עו ןינעסס
mדקפב  DANסמיתס ןמ ,  Thלע וסכת ונכפ יפל םיל תוקפנ תסכמכ סעס סוכ  

 ןונמתפ סינכימ סופל רכג 6תקפנ .ןיכמכ | wen יפל סונקנופ ומגרפו , ('ד כ"י ליע)) ססס
 כנד) ןיכמ par סמ רנדל | ןינמ ya פי לדכס ינולו ?ס3 qm סיסי ו bank" לע
 m טסו 63 לנדסו , ערס ןיע וכ עלו q, jonasףגנ סס3 סיסי fh « תופרס
 ab ףסויו ana סמ ירסש , דוד ימימ סיפכ ןי6 וגתעדלו , ("סר) , דוד ימיכ וכילמס
 ןינמס יכתפ סנו ,ןיגמס סלוק 'ס gb סכסנ כ'קו , ('6 ד"כ 3’( נכסי תורקל 'ס

Abסכ רעו דגס יפ) ,סעס תפמ תטלתופ סרזג ספגמס סתיס  Inhיכנפ םנ 'ס  Ion 
 , ךפדר סוסו ךיככ ינפ) ךסנ סיעדמ ספלס סו , Pobs su) ons עכש ךל וכתס ךילע

ohססנפ תויס  om3'י סם סס) ךלר63 337  „(Iדודכ ול סיסו  madנער ס  ob 
 ןיכמס .פכווכ סתיס לולו , סריקנס יקנתמ ףוסנ) סיס 9370 939761 , רכד סו כרת
 תוערס in תס6) סרנ ןיײעסס לו „9373 ול נכתב ול 3095 ותמ סעכ כ"ת6 תעדל
 סלס ,(ל"וי סע סש) סעס ת6 רפס ןכ ירקש ופופ דול בכ ךיו כעפנ סו , סנס

 ,ותעופת לעו 'ס לע סיתטוכ סגיפס ,סנמפ יכעק ססעמ has יפ) וככל תל ופופ סכס
 ומנעכ on „aan wis don יס ןינמו רפסמ mh תעל) סס) ךירלו , סליס בכ לע 6

 תעד) םי yon סע רמולכ ,('ג ספ (ob סוס רכלכ ןפת dyd ךנמס ינודלו sh תנע
 , וכ תוטבל ךל יופכו , רפסמ יתמכ ף6 mm (m לע 39 'ס )0 , סעס רפסמ
 ינוסקנ יסמש נפ) יתיועס יכנפו יתפממ mh סנס ףוסכ) כמוקו דול טכתתס סז לעו
 סקעפ ch סוו : ומכ , רועטס ,הז (גי) .[(ו"י ספ (or וסע סמ so סו , ('כ
 רבעה . סדוקס "קוספנ רכס רפכס לע som סיסיפ ןכתיו , ("ע ו תיטפר) ספ
 תחת רנעי כס לכ:ןכו or„ רח5 dr ןינמנס ph ןיכינעמ סינועס ךרד , םידקפה לע

 ,שרקה לקשב .(ג'י גל סימרי) סכומ י'ע ן65ס סנרכעת ןכו , (ב') זכ כקיו) טנסס

 לקסמב



 גמר הוצת ל תומש פולקנוא םוגרת
 רפכי (m שב תחא םירפכה יִהֹולֲע רפכי אתשב אָדֲח

Bmםֶפיִתְרַהְל וילע = 2  Deep 
  ht:הוהיל אווה <

 אשת יכ רדס השט סע יי לילמ וכו (אי)

 תרָשמידלַא הוהי (ae יָא = : רַמיִמִל

 :זרא שת כ ₪) 3 רמאל 33 Bin זרי לפה
 nam ןוהינינמל לארשי
 Er ana שאר oma שפנ ןקרופ 22

 הָוהיל ושפנ רַּפַּכ שיא ּונְתָנְו N ןוחחי יִנָמִח דכ
eeל"  ppםתא  msnהב  
 ןוהתי

 ףגנ
 :ןופיי כ"ס +: 8 לו כ ספ lan : 'כ כ"ס תוככג אשת יכ ןרהא תודלות

 י'שר

 : ויטדקו םהקמ תוקמוט לע סיכפכעס סיכופכס סי לש ריפסו רפ סכ .םירפכה

 : קלתפ סדוכעל נו 733 וגס סיכברכ םדוקמ חבומס .םישדק שרק
 סמכ תעדכ סנינמ סוכס לק ןופסססכ ומונרתכ סננק ןופ -אשת יב (בי)

 Eh סלמתו לקס םי:סמ mh ככ נסי 625 «Pi סנעק h< סה

 ערה ןע 13 ןלמסס .ףגנ םהב mm אלו : סגגמ עדתו סינקסס
2379 

5090600409900 900009990099 HCH0 HH CH HH EOE 

 רואב

 . סילופכס on לע ריעסו רפ סס , םירפכה תאטה . תכוטק 5 סימד ונע ויס
 . Danh סדוכעל נו „7333 ננס סירנלל םדוקמ םנומס ,םישדק שרק

 ,םס סמכ תפדל ,םעכט .סוכס לק ו , ןפונכתכ סלכק od , אשת יכ (בי)
 סוכס , שאר . (ןפמהטנפיומ) סוס ןילעס לע סנכק ןופנכ םמססי — ףפו  ,(י"סכ)

 352 3ותכ) ןוכססס י)עב גסנמ סיסש ans ע"כסרסו , דת םמכ ס)כ ו)6כ Bin ןוכפתכ
 זמ ben יכ ומכ סוסו = , ענו וחקפכ .רסס יפכ , םהירקפל .תרנפס שפלב ןוכטתס

 ו'יו וס . ונתכוה ..ו"יו = , רנתנו . mache סגרתמס ת'כו lbnp„ לב ילוקפ םתכ /
 bנ0 , תפגפנ) סנמת 36 ומ , סנינמ 'תעד) סכלכת רחפכ  ,יפכתס תבוטפל ףפמסס

 ספפנה קור כע רמי tm ,ושכנ .סילקסס zb סנמתו , לקס תינתמ לסל לכ טתי
 . (ןט:רעפ) רקי טמסנ לעב ףונ b'לכו , טפכ ינעכ ףוג לע anf „gings סדפס תמסנ לעו

 ,ףגס לכי 16 , סדיקפס עגרב סרפכ טי Bנ. 60 יכ סעטסו , לקופס .; רקפב
NIE 
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 am עברמ הופ :ויתנרק an ותְמִק םִיַתַמַאְו
 :יַהֹונְרק היִנמ הימור טא = = = 7 | ;

yes} ₪בָהְז ותא  IRיֵּפֲחַהָו ₪  mM377  
 IN man יֵבְּד aD ויתריקיזתרָאְו וגגזתָא

 Ay np רוח ֵהלִהְכ רז ו יש ויתנְרקדדתרַאְ
 ריד היל ריִבְעְַ יָקונרק

San amיתשו )|  —— iD Smרחָס : 

  amןקזיע ןיפְרתו ₪ תרחתמ | ולדהרׂשעת 3777

 לכ הל דיעה השעה יעל יתש לע ול
myלג היִתז ןירח לע  urויד  mית לרה לעדומעה םיִּתְבְל  

Diהַמֲהָּב ותא ראשל  + sand nonאיחירַאל  
 fs mm Sms‚  תישעו

 דיבעתו
 י'שר

 סינממ 896 נג ול סיס 5 סלועס קכומ 336 נג וכ סיס ה .וגג תא (ג)
 Ayo ןלכ .ויתעלצ (ד) :סנוסכ כתכ) ןמיס *בהו רז : ןסיינס לככ סמדפ למ
 vd ינטנס ויפו: יתס לע עד5 ינש לע ns יפ) ומוגכתכ תויוז ןוסל
 :דנ) תענעס סיסת תיכ . םידבל םיתבל : ₪50 תועכטס סקעמ + היה

 ינפל
OOOO OOOO9009969000000909609000900000009090 — 

 רואב

 ,נג וכ סיס סז ,תכוטקס תככעמ סוקמ ,וגג תא(ג) י(כ'עו 8'ע 15 ףד)
 .ןתיינמ das סעד ונלת תפ om 836 ,ננ וכ סיס 63 סלועס תנומ 6
 6לו) ומונכתכ ,תיוז ' פוס ןפכ ,ויתעלצ (ד) .("ע 'ס ףד סכוס) ,5וסק )כ ,רז
 נתכ ע"נ6רסו | * ("טר) ,וידכ ינסנס תויוז יתס ,ויל5 ינס לע רמ6כש יפ) ,(75 ןוש)
 ותנווכט יל ספרנ] (er) ,סנפס תוענטס ססעמ (mm * Aha„ תפסות 1775 ינס לע
 נפ רפול ןפכ ךייע נו = ,סיככ (ie ססמ תוענעס !ע רעפנס דימי 'כ וסע סיסו םרפל
 רנכו סיסו 35 ססי)עו ,סיסו ינפ) נותכ3 תוסרופמ תוענטספ לונעכ ,ןימס לרנוס
 פינ ,םירבל םיתבל .[וככ רססנס ספעמ לע נסע םריפ ןכ) ,ןיפס ררנוס
 ויסיע , סיווט סילכל (oma ד'מנס eins ןיפש רמונכ .(י'סכ) | , 75 תעבטס סיס
 סעעמ לעב סגסו „8730 ךכולל סיתכ ויסי תוענעס סל יכ ,סילכ ויסיו סיתכ) תוענמס

 , ןוסכנפ3 וול וז תוניכקמס תויוז ינסכ תוענט יתס oh יכ nams סיס 5 3תכ כקוח
Yonקולקד  ME)לכ ,ויתע יתט לע 'ונו וכ סעעת נסו תעכע יתסו ,ותעדל נותכס  

 ינפ לע םריפו ףיסוס ךכ) ,דחל תוכנת סתו6 סס תויווס וכפל כמכ נפ ילכו ויתויוז
 וילכ



 אמר הוצת ל טכ תומש פולקנוא םונרת =.

 : וגְּב MID יֵרׁשֲאְו (המ) ךותּב ae גיל ןהכְל :ט | השש
oc : -ירה ו  

pr | 3ב יוהָדַאְ  use:יה  = 

 * jo ועדי * ! םביהלאל ןּועְדו ספ :אָה לאל ןוהל

 יתאצוה רֶׁשֲא Dias Alm הקל 2 אא א
 — 3 6 אֲעָרֲאַמ ןי ההי תיקפא יב

 מ ץֶרקומ ns es םבָיְרְצִמְד
 הָוהְי :ינָא | םככותב | ינכשל אנא ןויניב יש
 יש = פ on הלא י
 ּ : אָחְּבְרִמ ריִּבְעַהָו ₪ כ

 רטקמ Mein J ערש ל יקרולע אָרְמְקַאְל

opיעָאְד .ןימסוב  mer 52 STR 
 EIS MER ) :ותא השעה יפי רח ה

 im בר m הדאו "יל לאל
 טיתמאו

 :'6 כ סלע תישעו ןרהא תודלות .

 י'שר

 דקנו רנד ןכיסו םדקס ינרקב רמפל 'ס רנד רק וס (' סרקיו) ססמ רעס
 ::סכותפ יל ןוכטל תנמ לע .םכותב ינכשל (ומ) .: ידונככ

 :סימס ןטפ רוטק mio תונעסנ .תרטק רטקמ (א) ל
 תל

ESTER ET TIERE 77 7 57 577777 77777777 27775770 

 רואב

 ינכט) Ang סלווכס י(י'סכ) , סכותכ ייפ ןוקט) nn לע ,םכותב ינכשל (ומ)
 mb‚ ןוכקל ומכ ספ יכ = , יתו6 ןוכסל יתופ wo יונכס ןילו ,דפוע וסו ?קסמ לוקמ
 ךכפ ע":פכס 3תכט ועכ ,רוכעב וס ידכ ומכ לוס ‚398 ריכוסע תנמ לע ןומ)ו
 לסס לע סיסנפס ת6 ןול3עפ on ,סכות3 ןולסלט ידכ |, סיכלמ ךרלמ סתופ יתנוס

 .וינע ן"כמכס .תסיפסל סוקמ ןיסו | , ל" י"םכ תנווכ 3'ג ןכ ,(3"י ג ליעל) סוס
 , (ב'כו ע'י 'פ רתס) Dun we ומכ לעפפס סס Sepp ,תרטכ רטקמ (א) ל

 , סרטק רטקמ סנומ רקנו ,ןמק3 דרפנסו ,תוכימסס man תתפ3 ת'יטס ססכו
 קכומ ,סוס תכומל ול סי תומפ order ,ןסע רומק ונע תופעס) לתוומ וס יפנ
 סע6 ,וכרא המא (ב) = > (6"יפ ס"מד לתייר3) ,ינינפס תנזמ , תלעקס תכומ ,נסזס
 סוסנעבו (6'ע '7 ףד) | ןיכוכיעכ Sm ולפנ5 ןמכ , סיתפע denp ת3 סתיס תו

Tom Uףל) 6 4 אל  



 סולקנוא םונרת : הוצת טכ תומש 0

 op, SERUM ספ : הוהיל הדשא ההינ
  5 Tanחַהַּפ םכיתרדל a a eh Ins ——— וחלל (במ)

 דעימ  mim 3םרק אמ רעוא רֶׁשֲא  mןומוא יד
 אָלְלַכל jan ןוכל on :םש הלא רנדל הָמַׁש םָכָל

 i eas לארְשי ינבל הָמש יִּתְדַעְגְו ₪ ןמאו ספ Spam ךמע

 :וירקפ = שקרו TO יִרבְכְּב שקנו
Dansשמ . שדקאו = תּבומהיתַאו דעומ  
REITו  au orאָנמו  MI NMITD MI 

ANשדסא וינב תרָאו ןרחא  nsתו  UN mia 

 אשמשל ןהכל
 + 'כ ו"עק סיקכז יתדעונו ןרהא תודלות

 י'שר

 סנתעכ סירניפס סנרקס רדסו לינכ סלוכ סיכסנ תתנמס <Inf סחנמס לע :-חוחינ
 כ סו 35 | סוימ .רימת (במ) omm: סלוע  רמגפ anna ךכ רחו
 55 ונעכק6 סט ךי95 רכד) דעומ ענקפסכ .םכל דעוא רשא : סיתנב סוי קיספי

Enסידמ) ונימוכרמ  DEMO nam Sons hanסקוססמ סעמ סע רכדמ ס"נקס סיס  
 כלו תרפכס don ךת6 יתרכדו (ס"כ ליעל) רמפנט ומכ תרפכס לעמ "יו ןכסמס
 : bרקעכ רכס דעומ Job לע 555 תומס לע רומפ וכל ןלכ רומפס סככ דעוֿפ
 סע רנדל רעומ סוקמ עכוקס ךלמכ רונדכ סמע רעות new„ יתרעונו (גמ)
 יכקת 56 סדנ6 םרדמו .וכ יתניכש סרפתס ידונככ ןכסמס .שדקנו :סס וידנע
 yon ותמקס סויכ ןרספ ככ תתימ ו) ומר ןפכ ילס סידכוכמב ידנוכמכ 656 ידוככצ

 רמלש

-?990%%49%00%%%%03%%09%0090990%90090%%%090%%999%%6466- 

 רואב

 obs ,('ת תכ רכדמכ) on סקרפ) ךיימ ,רקנס 56 36 %וסמ ע'נפרס נתכס סע
 רשא .סיתנכ סוי קוספי 6 ,סוי 56 סויפ TEN„ (במ) | ."פוכ וכסנכו רמ6כ

 ,המש יתדענו hab„ (a) וטענק6 סט ,ךינ6 לכד) דעומ ענקפסכ ,םכל דעוא
 bרקנמ סעעס yon ,וילנע סע רכד) דעומ סוקמ עניקס ךלמכ ,רוכלנ סעע דעותפ
 ןימוסו han pen, warn„ םולקנופו |, ךכ) ןמוומסו עוכקס סוקמס וסע ,דעומ 6

 סגרתמס סגכפ ןכל , רכד) ןומזסו תועינקס לע Jen (ןפטפיטס) ןופל *לנו en" ירמיפ
 ,וכ יתגיכס סרטתש ,ידונככ ןכטמס ,שדקנו | .(ט!פ! םננוטפיסט) דעומ 305 יל

 יככס)



 םר הוצת טכ תומש

unׂשֶבָנַה תראו רקְּבַב  
ikההׂשעת  Paםִיָבְרעַה : 
 ya ללב תל ןרשעו 6

ieh) N ya —*תב  
 : רָהֶאָה | שָבָכַל = ץיי ןיִהַה

Dt bo)תשעת יגשה שבכה  
own 2רקבה תַחֹנִמּכ  

 תירל  הָלדההרשעת ּהבְסנְבו
nm 

 םולקנוא םוגרת

mMתאְרפַצְּב דיֵּכעַּת  
NOSדיִּבעַּת אָנְיְנח  

 אָנורְסיִעְו (ט:איׁשַמְׁש ןיב
 neo אָליִפְּד | אָּתְלוס

 תְניִה תּעְבַר אָשיִתָּ
 na .תרּועְבְר | צּכְסנו
 : רָח אָרְמיִאְל  אָרְמַח

m (m)אָרְמיִא  NN 
pa vaynתוושמש  

 ּהָבְסנְכּו אְרפצ תַחְנְמְּ
 אלָּבַכִתאל הל דיִּבַעָת

 אוערב

 : 'כ ו'ע פופנמ ןורשעו :'3 675 דיפפ ' ע"כ סימספ wen ןרהא תודלות

 י'שר

 סע wand ₪ סשעפ כס סזו ל"ס ןסכ כויכו ספיכעסו דנענו סכקומו עבלנסז
 פמטסו 55ויסו ןלס ןונכ סרוע) כסמ לספנו רככ וכ לרכס יומכ לכ gb יופר סנוע
 . תלס ןרשעו (ם) :ןסכ לכו ומוקמל ןיסו ומ ןוק תכסקעב טתסשפו
 תיתכ «wi סבוק) 6 > תיתכ ןמשב | :סליִכ םמוסו סילכ ג'מ ספלס תיביפע

 תותנמל (Sep לוכי תותנמנ נו רולמ) עמפמו (hm תיתכ רמלנס יס ריסכס) 6
 ןותטס ףלס תיתכ ךיר5 ןיֿפפ תוסנמ (von 656 רומל תיתכ «nf קנו תיתכ ןמכ ל"ת
 וללפס ומכ Op .ךסנו :ןינמ סנס .ןיהה עבר 2783. רסכ .סימירכ
 ןיפעומ DE ןיפכ סינקוגמו תומס עלרכ ויס ףסכ כס DDR ינס סכוס תכסעכ
 ven תומס נג לע לפונו סעותס ךכד לוו תנקמ לוקו וכות) ןייס ןפוג סיקד
 תירל )82( : ןרפנ תומס ןמ דרוי תטתנס תכועכו סימלוע תיכ Hans ןיתיפ) דרוי

pn” 
ir 722727777 7777.270970570 0777777777777 272577777000 

 רואב

 לתוימ דת amd ? לתל רמקנ סמ) םנכס כמלנ ch ('ע תכ ףד סלגמב) Yın וכ
 ןמשב .סליכ enm סיליכ ג'ת | ,ספיפס תיליסע ,תלס ןרשעו (ם) ..ורדעכס

 סיפיכנ ןופס ף סולו ,תיתכס ף וכ ריפכסל ספ יכ mi‚ סנו) 83 ,תיתכ =
 עבר .(כ'עו ho ו'פ ףל תותנמּכ) In ונעס ךכ ,תותנמל רקכ ,רולמל לוספ פוסט

nes ‚jan(כ'עו 5'ע סמ ףד) סכוס תכסמכ נינט ומכ ,סינפסל ,ךסנו -.ןיגוכ  
 ןייס PD ,ןיקל pin SE ןיפכ סינקונמו Dame„ רכב ויס ףסכ כמ סינסס ינפ
 ,הכסנכו(אמ) .(י'כ) ,תכומס גג לע dein. „one 797 ויו pipe ?וסו ,ןכותל

 סע
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 שידקהו Sm ma mm ותא ּתְׁשקְו
m .הת  NMׁשֶרָק תּוָתַבְרַמ  up 3 via odלכ הדק  

 pm IM יש סם ושר

 לע דיגעה יד ןיִו = Mama oy הרשעה ךשא
 233 ןירמיא תוָחְּבְרַמ א *

 pe םויל םיגש הנְׁשיִנְב םיִשבְּ
6 ne 

 שבכה תא )טל( :ריִמָּת  INTאָרְמיִא תי = :אָריִדְּת
 דח קה א השעה

 ןיכדסנס םישבכ :' ע"כ פוקנמ הזו :'5 ז'סו 'כ ג'פ סימנו -'כ ד") ןירדסנס לכ ןרהא תודלות
  7%'כ ₪5 דיעפ םינש :'כ ג"פ סיתנו-.'כ :

 י"שה

  (1b)ןכרק ופיפס םדקי קכזמב עגונס לכ ותסודק ליס סמו .שדק הבזמה היהו
 תכומס ופדק ולע ס!עס לוספ  WERDךותמ דכי םנש  misקכומכ עגוטס לכ

 עבורס ןונכ םדקכ ולוספ סיס לנס רנד ןונכ יולר וניפס ןיב יוקר ןיכ ימ5 עמופ םדקי
 ענרגסו
Aho bho By BEDE oo oD 

 דר איב *

 דרי 5 וכישכסמ תכומס וקלק ןילע סנעפ לוספ ןנכק ו)יפ6 , םדקי mama עגונס לכ

 , פמטסו לויסו ןלס ןוגכ |, סרזע) 3וסס Anh )ספגו תכזע) יופכ סיס oh ונייסו

 'ע ד'פו כ'ע ג'פ ףל סיסנזכ) , ל"וס ושרק ךכ ,ןס3 לויכו ,ץוס תנקתמכ טתסנסו
 סכטכ סנתת כוסס סיסיו םדקי תנומס 36 גרקו , עעס לכ םריפ ס'נסרסו ,(ג'עו
 ED ןכו ,(סספלס3 וסל תלק עמסנו , י'ככ 6תסוגס וס ךכ) .תנומס % נרקי

 ו סלועפ 5% סתפרוסכ pht סייכקנה סינעפסמ , פולק סיסי ופכ , שדקיו  ע"גֿפרס
 ,רכועזס סז , (ג"י 5 ןמקנ) var סז ןכו ,ןנכקס סז סעטס , הזו (mb) . ס!עפס
 לכ ,םויל mn„ ןכס6 ךכ  רספו ,סיפולמס ימי תעכככ סככ סעעי הקמ סגווכחו
 , ('ד תכ רלעב) סת:פ DE) re  ןזכ ע":(רס נתכס סמ ,רחאה (טל) .סוי

 ומכ ,סירכמס סיג5סמ דקל ,דתמס םנככ 'ס ןינעו ,'ס Ads דת רמ6כ סם יכ

 כפופ וסע anf ? (vo סמל דתכס םנכס תפ ירפסכ 'י ךכו ,דחפס כפכ לע סלעמ) 3חכש

 ביככי יכ6 עמוס 'וגו סשעפ רז6 סח ,('ג מכ 93703( 'וגו סם6ס סז סס) תרמסו
 Sean Sch on כמ6 ו סנווכס .עורגכ לו ףיסוס) 5 ,לתס נכס עת סענכֿפ
 ינקס ץנכו 'ןן לתל םנכ ליפת סנע (om סילק סימימת סנס ינצ סיטנכ סנזמס לע
 'ונו 5 טככ לימת סוע סויל סינט סימימה DB יככ סיפנכ סמ כוהכ סיס וכי סהנפ 'פ3 ןכו 'ונו
 ןפכ mh ךכ) ,ןסענרפ ססו סיככזנס סינטסמ 73 ינסו דת 139 רמופ יתייס 'וגו יכס םבכ
 קוספכ ריכוסע סיגפס !ע som 5וסש למול ,סעיליס 6"סכ ,ינקס סנכסו דקסס םנכס

 won ‚ho 63 לתו ,תרכונס סווכ) 'סנ' םנכס רמנ סמנפ סטרפכו , סדוקס
 וכ

— 



 טלר הוצת טכ תומש םולקנוא םוגרת

 למת Dia תַעְבַש mank עכש ım רידקפ
 map Iypm ןימז
 השעת תאטַח רַפו ל ?on NONE‚ = אָרֹוהְו ל

"aynםיִרָפְּבַהלע םויל סם; תמול  Axemלע ג  
 תחשמו וילע ךְרָפַכְב ְַוִמַה 4 ינו = רוק
 תרעְבָש 9 +ושדקל ותא היא פה VRR יהו 233 אָחְּבְדמ
 aan רֵּפַכּת Dom Sean por אעבש )ל(

 תשדקו לע
 י'שר

 Pho תוככרקנו סוס ןינעכ han“ אלמת םימי תעבש :ךסופ ומכ + הכתוא
 קורז )כמ name לע רפכ) סירופכס ליכסכ .םירפכה לע (ול) :סוי 3
 סעיכסכ לנס רכד 606 יג ןי6 סדי ת6 Ainn סימי תענט רמסנט יפנו בועפו
 ונטמש 55 סבומס (neh תוסס רפ ןונכ חכומס ליכסכ 30 Jah סתנסו סיניס ןונכ
 erh 3דנתס מפ וכרלוס םכזמס תרפכ רמו כ"ת םרדמו .סז רקמ ךרלוס ךכל
 סיגוסכס סימד תנתמ כ יכדתו .תאטהו :תנומסו ןכסמס תכסנמכ לוזג רכד

 ,י"כ ןימכ תוימס לכו סתטמס ןמסכ .ותוא תחשמו :יוטת יוכק
 : סיסו

2.222202 22 2270777777770 77772222520 0772 222,720 

 דוא צ

 ינפ) סימי תענס ,'וגו םימי תעבש . )'כע '('8 ז (micha יתיפכ ךס5 יכ ןמו
 כיכקפו ,סוי לככ ןכסמס ת5 סיקמ Den סיס , ויכפו ןכספכ סלונעכ סתיסק ינימפס סוי

 «and Pen‚ סקוכ ןסינכ '6 וס |, ינימטס סויכנו ,וקכפמ סיס כרע)ו , תונרק
 .(ס'נקר) | , ויגכו ןרסלכ סלונעס ך)יפו 2 , (ו'טו '3 מ ןמקנ) ידוקפ 363. כיתכדכ
 ל, םירפכה לע .סיפונמכ יפי תעכסמ on )כ: ,םויל השעת תאטה רפו (ול)
 ןומ רמונכ) סיליֿפס nu לע סירופכס לע סעט, נתכ ע'35רסו , י"קריפ ןכ ,סירופכב

nen7( תרקיו) סכינע רפכ) תושע) 'ס 915 סזכ סויכ ססע רחכ נותכו ,(סיליֿפס ( 
 , יכדתו ומוגכת , תאטחו . "3 סגכותמ ןכו ,3"| ן'נמכס ומע סיכככו , נ'כע

Yonס'כו י(ו'מ ט 05( וסעתיו וסטסעיו , (ט"י ו ספ) 5עתמס ןסכס : ופכ ,טסס  

 לע ינריתו, = ספדנ ע'ניתנ ןכו 6"ת לש תוטדס תופתסטכ 236 , 6"ת 35 סנפי bססטצ
"hn37uרפכו ןכו ,סיכופכס ןנרק וינע 739903 ,וילע ךרפכב .סופדס תועט וסו ,  

 רנד שיש כדנתס למט ,םממ name תרפכ וכמ כ'ותו , ('י כ ןנכנ) ויתונרק לע ןס6
 ,ותא תחשמו .(5 'פ כ'ת) , סרפכ סכרכוס ךכלו , קנומסו ןכטמס תכ8כמכ לוזג
 רפכת (זל) .(י'כ ןימכ ל"ו ,י'םר ןוש)) , ף"כ ןימכ תומוטמס לכו ,סמסמס ןמסב
 — ליס סמו ,םישדק שרק הבזמה היהו .כועתו תורו dan ,חבומה לע

 :כ



 סולקנוא םוגרת

NIEןולָביְ של :  am 
"Iאָבְרְְל ןֹוהְּב רְֵּּחַא  

Me? mapp' m 
 לובי אל om ןוהתי

TSןּונַא תָשְרְק  : 
 רַפְּבִמ רַאָתְׁשִי םָאְו הל

 NE DI תטנְּבְרק
 זרי ריקוהו ארפצ דע

N? NUR SENT 
Drasmתּושְרוק יֵרֲא  

 ןרָהַאְל דיֵּבֲעַתְו ל : אוה
ah — 

 תירקפ

 הוצת טכ תומש 476

ns Ye) ©)רֶׁשֲא  > 
Diaאלמל  ap ans 
DANלכאיזאל רו  Ua 

 רשבמ (Tan :םַה

 יידע Be םביָאלמַה
 רֶתּוגְתִ"יִתִֶא map רכה
 שדקחיכ man אל שאב
 ןרתאל זריִשעְו ₪0 + ה
 יִָיצזרָשָא Da הָכָכ 1997

 הכתא

 -' מ"מ סיקכז * 'כ ת"יתוכמ * "6 5'מ תופכי - 'כ ת"ס ham -'כ ע"כ סימספ ולכאו ןרהא תודלות

 ע"מ סכוס -'% "כ סיסספ תפרשו : סע סיפפפ רתוי :'כ 'ג ןוככע - ' ג"ע תוחנמ

 ת"י תוכמ -' ד"ס סיתספ לכאי אל

 : '5 'ס מוי תישעו

 : בועסו תורז לכ

 ולס סיקונמס ידי vs .םתא שדקל
 סיפוק יפדק .םה שרק יכ :סנוסכ

 דקד סוסמ רנדל סעע רקמס mb סיסדק הק לכופס רול סרסוק
 וגדמל ןֿפכמו

 : סס

 .םהב רפכ רשא

 :'כ ס"י סניעמ -' 'מ תופירככ < כ ע"כ סימנו י'ס

 בב וויפל. : ל

 י'שר

ma Ohססילעכ ססס יפנ : 
 do סתל לפ3 mm» תא אלמל
 וטדקתנו Dam וסנמתנ

 337. רסס che כעל לפכו כותכס סנש .הבכ וינבלו ןרהאל תישעו (הל)
 :סנוספ סתדונעו סינסכ תויסל Dom ופנמתנ 5 ןינעב רופפס גכמ דפ

 סכתפ

TD ERROR RAN 

 רואב

 , וכ ךכ כותכס Jens כועס nn„ םתא ולכאו (גל) .ןכ יולק רותסכ , דעומ להא
 093 som) תורו )כ) ,רפכ (סס)) Sch (סינענס dot יפ) ma„ ןרס6) סתפ ונכפו
 m‚ .(סנוסכ)) סתפ דקל (ידכו , ססכ) סדי תל (Pin (ידכ ,וכנס en ליפכ)
 * ךפופ ועככ ,הכתא (הל) | .סיסדק יפדק on‚ שרק יכ oh ערומ ונפט
 ויתס תתת !ולנ ןפקנ ךתופ ןמ תרנוחמ ס)מ manha ,סכת ע'נרס כתכו ,(י'קכ)

 ןמו



 חלר הוצת טכ תומש פולקנוא םונרת

 = 7 : 8 | As : תָשְרוקְב Nez (pa ma רֶעומ or אקו נטפל למ

 aA ENT ליא תאו ל מנרה am יח ₪
pam Sonהי  Ampsתְלַשְבּו  Drama ans 

 וינבו ןרהא Dam ₪( sup לכי = :שינקרחַאּב
 א ול ne , it ו + "03 תי יהֹונבּו ןרַהַא

 םֶהְלַהתֶׁאְו DET WETTE =" תא אה
 : רָעומ לֶהֶא «nn 982 רֶׁשֲא שמ עַררְּב | אָּלַסְב

Nonולכאו  
 י'שר

 סיפדק יסוק לנס סיפנפספ דעומ לס Sins | .'וג שרק םקמב (ab) :וינפל
 * םתא ולכאו (ab) :ןכ .יורק לפס !כ .רעומ להא חתפ (ab) יוס

 ןרסֿפ ;
ARR BoD Dh DR BR DE ED hh 

 רג איב

 ספריו . ןוטלס ךרדכ , וינכמ סקס 36 תיטמס רפת (Jan סוכ סללו , ל'כע *ויתתת 138
 ויתתת 13 ןגת ךלמיו קוספכ ומכ , סטכ)י לע ויתסת קרפל ל , וס סורסס תכס יכ י)
 כתוי ןסכס ping יפנו | , ידדס) סיכייםס 1230 ןיכו ןסכס ןיכ למעוס ןכל pn„ לע כטש
 סנסו . פתפמס ןמ תוחפ קיספמס רינת3 קר Fans סכניל ןכל ויתסת כמ man. Ih סקבד
 סתעמו | , ילוניכס ומ סכס סע לטפס גסנמכ , רינת 5 גרד ימעטב סיקנד ןסלס סקיי
 ןסכסו , סיקנד ןסכס סמכ)י , ןוככ לע תוגיגגס וקוני ינטיכ ןסכ תנע סיסת ch עדפ
 דיפע סוקמב ינוגיכ 1099 pin סיסת וו , ויתמת .ןיככמ ןסכס סורסס לע תוכוס) ריכתב
 געפ ףיסוס) ןיכיככ כ"ע , רפת סט סיסת ספ 336 man„ ןסכי Seh vun , וככלכ
 ןסכס 35 פו man„ (סוקי רפ ו6 ןסכי כס) ןסכס , סז ןפוק3 ,תומקס '3 רטקמס
 '3 E15  רוכעב) ודיקפ 5טספכ ססכליו ,ק'וס וסס ,5קפעס ןמ רתוי קיספמ סעטב
 סגרת ו ,גסכ ,ןסכס סגכתס רוכעכ ע'בי ןכלו , (סנינגס ינפכ ןסכס )מכ תועונת
 ס'וכסו , ןוככ לע י'קר 9937 Pan סתעתו , סוקיד תלמ ףיסוס) ךכלוס ,ס5 וקסעו ,ןסכיל

'p3ענכ ב'פ ס'ט ומ  Hipתנכרמ!עכו ,ס6כ ) ועוכו ספר וסנק ספ סו רופככ  Sen 
 : mein] ןכ ספרכ וילו , י'פכ .תנווכ (po סכר , (י'ככ 956 םיפ) 'נס 'סס לע ויתונעסב
 יכפל סנכ) ןכומס ןסכס ותופ , ויננמ ויתסת ןסכס לע כוקכ תפסות וסז N„ אבי רשא
 וסס ןנס סתופ םכלי סימי תעכס , כותכס רועש לוס ךכו , ג'סכ yon ,כס"ינ סי
 ,תלשבו(אל) .'ונודעומ 206 }6 סכיו ,סנולג סנוסכ תלוכע ויתתפ לונעי רח , 1230
 , יוולכ תסכו סיסי 15 ‚1633 ןסכ ןועט סיפולמס רטכ hot סתיס סעפ תפכוס oh ונעלי כ
 תתפ (בל) . ויס סיטדק יפלק Vo סימ)טסס , דעומ לס 003 ,שדק םקמב .(ן'נפלס)

bob 



ATAולקנוא םוגרת הוצת טכ תומש  

must 0ןהּכַה םֵׁשָּבְלִי םיִמָי  mapרעש  
 יִּר יזהונּבמ .יהדותוחת Sr PR TER -לא אבי Sg Yan ויקחת

 —*8 להא
 : 5 .ג'ע למ תעבש ןרהא תודלּוה

 י"ש ר

 man סוקי ch .ןהכה םשבלי : ןיפטכ .םימי תעבש (ל) = :ס)ודג סגוסככ
ann (וסוטמיסכ = סלודג סנוסכ = Pro)להא לא אבי רשא | :?ודנ ₪  

 לודג ןסכ וקו סירופכס סויכ סינפלו ינפל סנכי) ana ןסכ ותוק .דעוט
 שי obs min .וינבמ ויתהת :ו3 6:0 סרסכ סיכופכס סוי תדוכע ןיפס
 vann ןהכה :ויקסת לודג ןסכ וסונמי ומיקמ ph נממ ןכ | לודג ןסכ) ול
 1m רינת ןוניכ (PB םממ דבוע לעופ ןסכ (pe לכ סיקר ןלכמ .וינבמ

 וינפל
2.0002 22022 727 07 7722072227702 2022272222277 0 

 רואב

 וננס סילננסע ועוטפכ כקמס (gro ןכתי סו , (ןפדרעוו וכ טיטפ וטייס und עניו ןיס
pohb 6ויסי  ma)יכ סעכ)י 6)ו ,ויכתפ  ohלודנס ןסכס  wonסקכני 5ל וס ףלו  

 ספעי ןכו ,וידי Dh למיו ןסכ וכל וספכ mh ותטמיש , סדוכעל וכונמ תעב ספ יכ
 , םימי תעבש (ל) . Hs סגכותמ ןכו , pm דונכ) סוכני ןכ ירקלו ,סימי תענש
 סלילו סמוי ונקת לעומ Joh תתפו :ניתכדכ vo‚ סיפונכ סיפונמס ימי 'ז יכ | , ןיפולכ
 סינסס) סימל יכ וסוכו , ןטק ann לודג ץמקנ ,םשבלי = . (ס") מ כקיו) סימי תעכש
 , סמ לכו לעופ ןסכ ' )כ סיפר ןפכמ ,וינבמ ויתחה ןהבה Gm bin תיק
 תנמט San = ,(מי6 ילינמ י'כ ינעכו = , סופלכ .י"םר) ,וינפל ךטמנ ריבת ןוגכ ךכיפפ
 סכקמס לעכ) סט 6 , (רפדנפנעיד ןיימ) טממ 73109 לט ופס לע סרומ , ינוניב לעפ ןסכ
 סרוסמ 6רקמ קפס ילכ יכ , ד"נע) ס"כ נפ י'עכ ירכד רופבו] ,(רענפיד (pw פוסס
 , סקס סע לעפס (San בותכס גסנמ יכ ,ויתתת ןיככמ ןסכס 003° ,ורועסו , פוס
 ויתחפ עמר לניו , ('כ כ תיחרנ) סנתספ לס3 Yon ומכ סנוכתלל ויתמפ תלמ לימעסנו

 %< ו % 2

den)סיקוספנ פוס רטפכ , .סניננס סעעכ סג ורנותי סקס סע ?עפסו , ססיעודו , (ח י  
 ןיײע וס wann כ'פסמ |, סכ קנדו סלועפס סרקמ pוכ לוס drd יכ ,סכיפולנו "נס
 דסי רפתסו סמס כי , ןיתסת תכמ ףוכ53 רפתסו ספס כיס ןכו ,תרת סעדוסו רחֿפ

 AKA yon ךלמיו m ,ססע תדרפועו סנוכתכ ויתתס ת!פו , סעט3 סירנופמ סגו
4 % 

 סיופכ סתיס ך)מיו ת)מו , 6תפט 5כרמב סירכוחמ ככ ןונס ,(6" י 'ב 22 יח

 Dip תדרפומ ליס ןכ) , סעמב תורכוחמ min 'ג ס:נת 600 )5 , ססמע רנסתסל כ סג
 ןסכסו קוקפכ יכ ,ונינפנע קוספכט סוכטס לע סיכסו ,תפעס in תוחפ קיספמס ריב
 קיקמס , וינכמ ויתתת םיקמס , םוריפ3 י"םכ כתכ Yo)„ ו שכקיו) ויככמ ותסת סישמס

 ןינכמ



 ולר

 רשאמ

 הוצת טכ תומש

 ann םכיִאָלמַה
Ama וינבל: WERE ITS? 

 «( ash Ansםכלועדיקתל
nenn יִּכ baten 22 תֵאָמ 

 23 תַאֹמ
 םכהימלש

 מ הָיָה nn איה
am Syn 

 mn (טכ) : הָוהיל םכתמורת
 Par רֶׁשֲא שֶדקה
 N החשמל וירחא 1339
 DOT | םכבידזתלמלו

 תעבש
can 

 סינעב) סימוסהס

 : סוס קופו סוס
 סיס ססכ לדנתכ)

 סגוסלכ

 . החשמל

 -'ס מוי ידגבו

 שיר

 .ואוה .תמנכת ., יכ

 : ויכתפ

 תא םב אלמלו ידי לע .םרי

 םולקנוא םונרת |

BD NND 2m 
 יִּרָמּו ןרַהֲאָל 739

 (חכ)  Pas 9יִהֹונְבָלְו
 ןמ םכלע םביקל 2„

  babeאָמּושְרְפִא יֵרֲא
m אָתּׁשְרפַאְו אוה 

  samתַסְכָנַמ לָארְׂשִ
Nager  קוּךְשיהון 

  mmישובלו (םכ) יי
nm ןרהאל 7 .אָשְרּוק 

  na 7059הֶאְּבִרל
 ןוהב  Rapתי ןוהב

 ןוהנברוק

 : 6 < ק"י סיתנז קחל ןרהא תודלות

 * לארשי ינב תאמ םלוע קחל (חכ) ;: דירומו סלעמ ןושל
 : ןסכ) ונקי קוסס תו סומס תו

 סנודנכ כס יעל
 gm ' ס"ד) (nen סיתתנ ךל wo (nr 3793) סרכס eb קיספ

 םכלתמ | לוס סידגנס

 . וירהא וינבל (טכ)

 סתישמ

mens וענת 6 

—32595499099944000920 920 III HIHI HIHI III HE 

 רואב

 ןפכ נפ קוסס 336 , כככו ףנוס ודכ) יכ , ספונת ןיכוק סומס ספ , ססרפס ןוט) ססינש
 .נ'כע | ,סילכ6נ ססיל תוכול der , כעקכ ,לארשי ינב תאמ םלוע קחל (חכ)

 .סוס קוטסו סותס , אוה הטורת יכ . סינסכס קח סיסי קועסו סזתסו ,סינעננ סימס
 * ויכתפ סלודנב ניו ג"סכ סיסיפ יפ) ,וירחא וינבל (טכ) ,ססכ (Ins ,החשמל

 יתיסמכ וענת Ib ,('ת תי 93703( (Oper סיתתנ ך) ומכ ,סכרמ ןוסכ bיספ onen םיס
 Open ןוסכמ וז טיפ כ'פעֿפו ,ס'נערו Er" כ'כ

  indלודג ןסכלו ,
 סנוסככ םכנתמ וס סידנכס ידי לע

PN)רכומ עדריוװ פכייו ןימ יג ךרוד  

4 

 ,(כ'כ זמ '6 ס'לו "ט סק סי)סת)
 , פיס סיסוסמל לפרסי תררסש רוכעב יכ

 , םדי תא oa אלמלו
 'וגו ססכ nen סגרותיש יור סז יפו

 ,ן'נמרס ם"מכ ,םממ
Aa herסלכס לכ)  . 

 , סוד



 סולקנוא םוג-ת

nass pamלע  
NY.תל3קרָאל  

 אָנָּבְרּק יי סרק אְועֶרְב
op9( : יי  SEN 
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Dynילע הֶחּבְמַה קרטקהו  
 aim ונפל ?am m הלעה

MENתחל = ט) :הוהיל אוה  
 | םכיִאָלמַה ליאמ — 08 אְָנְּבְרּוק רַכָדמ NIT תי
 רֶׁשֲא ( Ansה  niא an one mn om ןרֶהַאְל יד

 Yuan וג :קלוחל בל הל a) Ai ינפל הפטת
 תמה NT — תא שקו 0 :תָנמְל

 ושרפא קש תי
 ה = = Mean קוש תאו הפנתה

 רכדמ — רֶשֲאְ

 ליאמ
 (hr סכוס ףנוה ןרהא תודלות

 ףנוה רשא

 :"6 - 5"ס תותנמ « 3

 י'שר

 תוינערופ :תלטכמו תככעמ | ספונתו ונס סלועס תוקוכ עכרפס (m ינמו ךינומ

 : סיעכ op תנכעמו ונס ץרפסו סיפסספ (m  דילומו .סלעמ תוער -
 תהנ) |. תוחינ תירל :סלוע תי'נעספ ןוטסכס ליפס לע .הלעה לע (הכ)
 : סוקמ לש mob -'הל :ןפנ £6 .השא 2919 ספענו רמפס mb תור
 הפונתה הוה תא תשדקו (זכ) : (4ז"עלכ ב"ילטיו סלכסו סכלוס .(ME הפונת (וכ)
 סותכ סתפנסו סתעורפ | תנסו תויסכ תוכול) ססדק = - 'וגו המורתה קוש תאו
 + םרוה |: )269 ויככלו ןלס6ל סיסו Ab סכעקס) 55 35 סימנס כס קוסו

 ןוסל

—193094969040909099999900099909999099 0990099 9 9040 — 

 רוא ב

 , ןסכ Sem ,סילעכ וינכו ןכספ ויס סונו ,qילמו סילעב די תתת ודי םינמ ןסכ ? 75%
 סתמוכת תגסוכ תויסל , פולול) ססלק ,הפונתה הזה תא תשרקו (זכ) .(י'פכ)
 . (י"פר) ,לוכ6) וינכנו ןכספ) סיסו 836 = , סרטקס) 5535 , סיפק נפ קופו סוחכ סתפנסו
 5וסו , ר"ינטנעוו י'כ E93" ,(י'םר) , "עב ר"ילטיו = , סלכסו סכלוס ןוס) ,הפונת
 ספדנ) , 309 ס'כטרסו ; (י"פר) , דירופו סנעמ (pe , םרוה | . (pad) £'נכ ר"ענעטנעוו
 סכוסו ףנוס , pad) ךייטו , ופוקמנ 65 , עדקס an )ימתמס רוכדכ 'ו קוספ ספעמל

 ססיגס
- (joan) ventiller ,vanner „1'553 ר"ילעניוו (1 



 ולר הוצת טכ תומש סולקנוא םוגרת

 32 כ גאוה םיִאְלִמ ליא וכ אה :אוה אָינְבְרק
NA NIT am 

Ir om nom J om גפְסֶאְ אָרֲח חֵׁשְמ םֶהָלְד 
Ara don הא קיקרו תחא Sem תולפס. m 

 תמשו (דכ) ( הוה ינפל רשא
em ER 22 7 

 a לֵעְו as aa לע לכה — os ןרָהֲאד m לע 3
mein DAN ABM 2 ַײ: op, som mm 

 ank תקל ₪) am ינפל TTS .ןוהתי בָָּהְו סג
 קיסתו

 םדימ

 י"שר

 סימנס סיפלמספ כופכס ךיגמ לככ סלפוסס תומלש 'כ ons | *אוה םיאולמ
 וכירפמ ינמ ךכל (יתרזפכ ןייע) סינעבנו סדונעס דכועלו םכזמל סונס סיעיסמס
 ןרס6 ah רפפסו ons ENGE ססמ Yon סכמל סדוכעס | דכועל וכ תויסל סוסס

maססס  onesםחל תלחו :תולקס ןמ יםחל רככו (גכ) : ןינעב םרופמכ  
 ונילמ 55 ןימו ןימ נכנס רסעמ דחפ ןיקיקרס ןמ . קיקרו :סכוכרס ןיממ *ןמש
 ריונ לילו סדות (en תעורסש 7333 וו 0:0 תכטקנ nat סע נס ססנ תמורה

Damסוח 556 סנמ) ססמל סיס 65 סומו קוסו סומ סע סינסכל  abaלע (דכ)  
 Dan ןסכ רכיכ ס ןסכסו סינעגכ ספות סיקוסע ססינט .תפנהו ןרהא יפב
 . הפונה 2309 dem סילעכ mar ןכס ויס Or ףילמו סילעכס לי תתת ודי

 ךילומ

7200 22 777727770 07 07 0727702777002 7277777272777 

 רואב

 ןפס5) ססימלט nam Ihrer ינכ תלמ סיסי ספוכתו :3ותכס רמ5 ןכו ,סימלפסו סלושסו
 , וינילכ VDE סיוגפסו ,סימנ5 יסכז סע סיֿפו'מס לי6 ןיד סווסס יכס , (ת"כ קוספ
 תולסס ןמ וסו „3% י"םר כ'כ תונתס ןמ ,םחל רככו (גכ) .סתיס סעפ תֿפכוס

HUNDויס רסס יכ |, לולנ סמל 'יפ רככ קרס סיסרקכ ק'דרסו , ןמפכ  pin 
 סונקנוקו ,ע'נלרס כ'כו | , תופמ cסכ bרקנס סכוכרס לע י6ק 1937 יפנו , סיקיקרו
 jew‚ םהל תלחו .!ונע לוסס ם"ע , סיח)ד לונעו ופגרת ע"כיו ."bמחלד תפ, ומנרת
 םונתס ןמ לוס ק'לרסו ע'נפרכ תעדלו ,תונמ (on כקנס סכונרס ןיפמ וס י"םכ תעלנ
 רטעמ דתפ ,ןיקיקכס ןפ ,דחא קיקרו .('3 קוספ) סלעמ) ורכזכט רלסכ , תולוננס
 nd תעורתס ,וזמ ןוס תרטקכ תנו סע נס סמל תמורת win Pb ,ןיפו ןימ )כנס
 / 7553 סוחס 896 (ven (van סיס 6) סומו ,קופו סומ סע סינסכל am am לישו סלות
 80 , ןסכסו סילעכס ., ספוקתנ סיקוסכ ססינ , תפנהו 'וגו ןרהא יפב לע (דכ) . (י"טכ)

 רליכ
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 Kan שדקחו IN וידגבו אוה שד
 ₪ ל Ana 23) YA וינב יזרונב יׁשּובלּו יהנו 2 *

 — אָּבְרִה 8297 IN) om בלהה ליאה
av 507 Nam תו Spas הסכמה | בלה 

 חב ההוא הבה "תרתי" תא “בכ רַצָח AN אוג
 זר ןירילע יד הכרת .בָלַתַה"תֶאְו תלה תש
 USE אפ א ןימיה קוש תַאְ my ר רֶׁשֲא

 אינברו
 ק יב

 י'שר

 35 סז .בלהה (בכ) :יענמפס קרפכ לדוגס יםחי ןהב sans ס"ורנט
 רמפנס רקיכ םרופמפ ומכ סטמלו .תוינכס ןמ :הילאהו :סניקס 15 סיקדס
 (ah an סג בפס ירומכו תוכעוי תוינכספ סוקמ סנכיסי סכעס תפעל ('ג רקיו)
 קוש תאו רש סינועט ןיס זעו רוס ל36 לישו ססככו 6393 )5 סבירק סינפ ןיפס

 ליא יכ 3 5 סינומֿפה סע ןימיס קוסכ סרעקס mn 9 . ןימיה
7 

HE999-9%06 2554455900 2566%655956 6660 6006 50 0 60 -- 

 רוא ב

 ן"'נמכס תעל) ,בלהה (בכ) .עוזק סיסי , שדקו (אכ) .יענמפס קרפנו ללונֿפס
Sinsנ!תס וס סתס ספ רכס  schססכמס בנקס ריכוס כ'תלו :כקס לע  phברקס , 

 יפכ ,סניקס ול סיקדס כלת וסז ana„ בתכ ל"ז י"עכו , סרכס )עס סוכקס וסו
 סטפלו תוינכס ןמ ,הילאהו |. סימ)ש קכז יכנ כ'תנ ניקע m לטמפי 'כ תקונחמ
 (תוילכס) סוקמ , ('ט 3 רקיו) סנכיסי סלעס תמעל רמפנפ רקיוצ םרופמס ופכ

 סע ןיפיס קוב סרעקס טילמ 8% ,ןימיה קוש תאו |. (י'סר) , תולעוי תוינכסמ
 תפטחס רפט ,אוה םיאלמ ליא ,סתיס ons תפרוסו ,דכ): וז 36 , סיכומֿפס
 < (ן"3מכס) , סיגסכס ידי ו3 תופלמ) דסוימ סוס ליפסו סרפכל וכוס ס)ועס ליפו
 ,ויכ3לו ןכס6) סימנס סיפונמסס דמלמ bon Io„ ס)טוסט סיפולמס Ih ורמ6 כ"פכ  ל"זרו
 Sean סלקנ ודי לפס ןלס6 לט ותפולק תמ)םס ףוס wos סמלפס ןוט) סיקומ 1597
 win סיסיו pen„ תכומלו וילכלו ןכספ) סימ)ט סט יסרגד סירפס תילו , סדובעל
 סלוכ) סיסש =, (ויכנו ןרס6) סילענלו (ספמ 6וסט) oh תנומל סונס ןיפיפמס ,סולפ

pinניכרס 3 "סרו  ,ופ  phןומנו סמנפס ןוט) ססיט  „onsסכסו ,(כ"ר ןייע)  
 יפ6טקס תרופ סיֿלונמכ תוכככקכ3 .ןכסל) ספמ סfכס יכ , סיס סימ)ט תנו סיפו)מס עפ

 ס)ועסו
  tenerume ph tendron 1'935 pop (1(!עסרֶמיְק) +



 הלר הוצת טב תומש = םולקנוא םונרת
 (mem :לִיאָה שארזלע Demo ann שיב

: 0 MED 2EM 8237 MD זמדמ תְחְקְלְו on ל a ao 
Mas IN man Am אָנְרּוא om לעו ןרָהאָד 

  Sup miaלע =  IN gangתריִנְמָיַה נב
- . Ne mV mon לעג תונמיה Day | הלה ולא א 
DS ap תיגמיה םִלְַרְןהְּב רי קדמו | תעש 
  Nonלע  mareרוחס |  MET ann.ביִבָס :

AR ורה"דומ F | ומ sam (אכ) :רוחס 

  Sy nonךמ  On 7 ap | esשא
 תחְשָמִמּ |  Aamamoy snam/רָחׁשִמַה ןמשמו

  has uvmויצנבְ"ילעו ןרהאזילע  תְריזהְו הע
 לעֶו יִהשּובל  aaaיח לעֶו

san winנבלע תשע  RSותא נב  
 שרקו שדקתיו

 "שר 2

 ןירוקס ןווס ךותנס יענס סומסס וס .ךונת (כ) : ם50 dus סירכ6 תכטקס
 ס"ורנט

--790%%%%94%%95%0009%5%96%9%5%%9%%09%0%99%%%00%%6%0666- 

 רואב

 Sm ןכו ,לוכפפ ונקטמו ,ס)ופכ ל"מ)סו ,פ'ע ו'יוס סוקמכ ד"ויסו DU ופרש
 th‚ תרונמ ,ןנכקל רפת ,השא .[זונ סרפמ bb)„ ' סיעסי) ןוליכ) ונעפו ?קספס.
 ךות3ס יענמתס 972  ,םוחסס וס ,ךונת (כ) cha dos„ סיכניפס תרטקס סע נע
 , סרפסב םרפמ ןכו ,ס"נסר סע י"כ י'קרכ ססטס ןכ , םיכ'דנע ןירוקס , ןזופס

 , (טנָטרדקטט)) 55 ספרכ ס"וכדנט זע)ס סז יפלו 'יעכמלס רלגס וסז ,ןרספ ןופ ךמפ-
 ומנרת סולקכולו ,:יזוע ןכ ןתכוי man ןכו . סוחס ןוס) וסוט ,'לכ (lמפרָקיק) וסו
 ומכ = , (ןייופפ)רהָמ) ןזופס תינפ לע  סנווכס pho סז don עמסמ ,'נדופ סמ,
 סופדנט י'סרכו .ןופס סכוג לע ול יעכפפס םותסס לע ob יכ ורתפ) ןי)ינרש
 ןירוקס ןופס ךותכס יעכמלס סותסס ,ךולת ,ס5 תסונס ךכו 97( pin ספעקע

„Dimסיפרקכ ק'דרס סֿיכס תיועונס תפוס סמסו  PP DIBנתכ) ,  Eh 2 ARE 
 ניל ף5 ,רפסס רכוס יענמEס רלנס לוסס ךכס ןי6 סופו = , (ןייופפ)רהמ) ןזופס סנקכ.
 סיפ לעו , 1233 (םנָטרדיטט) E33" סנוכגס תסוגסע ספככ ןכ) ,ךכ רוע ספ יכ פוש
 , ie . תרקמנ עיר ס) ןיֿפו תיציתי תוס ס)מס סנסו , יזגכקפס סגכתמס סגר

 לוגלס
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 זרי קיפתו ₪ :הישיר תרמקהו NT ויִחְתְנ
 4 Eh "< הרחּבְזִמַה ."לָיאָהְדְדלָבְדְִרַא

Kun Soaps MA חיַר הוהיל תווה הלע 
EN YORE won : וה mim TR 

 תצוכד תרי 301 (סי)
 לש ה Se ליאָה זרַא ּתָחְְלְו ₪ ’ar eng due ינו י :
 Sm ידית כו Das מס

 שיר לע

 :'כ .כ"י סימנו הלע ןרהא תודלות

 י'שר

 : סיסקנס רקש לע ףסומ וימתנ סע .ויהתנ לע(זי) :בינס יורק ךכ) ביכט תוסור
(m)חוהינ ח . pm pmןוס) .השא :ינוכר ססענו יתכמקס ינפנ  chיכו  

 תרעקס
po pp BO ED 

 רואב

 סגרכת ןכו ,(ערכ םרפ סיפר ק"דר) |, סעירכב תוערוכ ןסש יפ) ,סיערכ ופרק

 {3'מ ד'פ ס5) ט'יתסו ,('ע 65 ףד) לימת תכסמכ םכפמס 399 ןכו ,?"יולנרו, ימנפוכיס
 סנטמס ןוטלפ תכומ ןכו , רפוי לו סיערכ ופכקנ סעיככס סוקמ דע סיככיסס 309
 , סיכריסו סיככנס סע on) iin ספ סיערכסט סלרג לרקא ל5 וטופפמ סופו ;ספ
 ריכוס 650 סז נע DAR ,סתעיככ תעכ| סמסכב סיפפכנס סכינסס ah ככ !כסו
 סיערכ ת)מט עמסמ ,סיערכסו נכקס םרס ס6 יכ ,סמסנס ףונמ ןוס סיקמ 355
 וכרק לעו ויערכ נע וספר ch 5 ספ יכ רמלנ חספנ 2 כ ,סכינסס ירכיפ כ תננוכ
 ךתתעכ דכל סיכרכלו סיכריס סופו ,סילגרס סע ופ5 psp ןיפו ,('פ כי ליע))
 לע .דיפתד סנשמס ןוסנמ תכומס ומכ ,סיערכ ופכקנ סס סג ,סינגכסו סיליס ססמ
 לע ,ליאה לכ תא (m) .(י'םכ) , סיסתנס ראש לע ףסומ ynm„ סע ,ויחתנ
 "םכו ,"ס סדק, man םונקנפ , 'הל . (ע"כ6כס) ,סיננתסו םינפס ריכוס 5 ןכ
 סונקופ ,הוחינ חיר ."ס לונכ), win mach סגכתמסו ,סוקמ לט mod םכיפ
 תכס דננכ פוס טדקס ןוסנכ תיכס Eins יתוכיעס רנכו ,"(וערכ ננקת), ומגכת עניו
 תלוגס yon ,עסומס רוס ph םפנכ סטורס רפעס וס ןוככוס ןינעס ,םפננ רכווס
 ,('ג וס סיעטי) סנכ) ריכומ : רמזי mar ןופנצ סכטקססו תיכס כותכס סנכי ןכ) ,חירס

 כפקומס קלתו ,תיכי ומכ ,('ד כ סיננת) Tann לכ רכזי ןכו סנונ) ליטקמ סוקעב
 סדפס ס5 סעדי ריסס לעכו ,('ת די Dow) 3b ןייכ וככז סעעס סומו , סרכופ 5רקכ

 ann םיכ רמ6 סמו ,('ג 6 ם'סש) ךפס קרות ןמק ,ןמטס קיר סע ,ורכו וסמ

 + חוחינ] .(ןטקנעײמ ןפגקפעהָקװ ןקו)) 63 וינס לכוכמו 9 ןולכז רועפס

195 



 דלה | הוצת טכ תומש פולקנוא םונרת
 ץייחמ שָאְּב ףךשת (Wen יס הרב דקה

DEתאטח הנחמל —  “MS ER 
 בב תו 0 :אוה

 וב SD) nam "mM "ליאה Das ןוכמסיו Son רח

 ---כע DT mn as לע היי זרי יו
 תֶא תטמשו =) yon שאר — 6 = ט) ; סוכת (tw) :אָרְכְּר שי

FO ומדיזתֶא קחקלו ליאה אָחְּבְרמ לע קורו mon 

IS) ₪ 4.2308 חָּבְומהְדילע a 0 ‚in רוחס 
Abeהורבאל  
 תְצַחר ויחתנל nam ליאה — —

N Ann ויער ap Sy mas nam 
 ויחתנ הישיר

 י'שר |

 353 .תקרח (זט) | :וז 5:0 תפרסנ סנופיס תמטס win ₪5 .שאב ףרשת (די)

 עכ663 סנתמ ןועט ןכרק hr ןפכלו ןפכנ ספכיפ ידכ ןרקס דננכ קרוזו קרזמב ופופ"
 קמ סעד ןפמס עכ66 נו ןרק | ןינועט ןגיֿפ סיחכז רסס dab 7333 תפטס נפ:

nameדמוט 5:5 םנכּכ סנוט וגילו סעמלו  :pam ahaסרופמ ךכ יביבס  
 תתסו וז תויוז ןרקכ תתפס ענר ןספ תונתמ יפט 05 כינס ןיפט סיפדק תטיססב
 'רָּכ ןותנ סדס 65מ2;ךפיפו Ph ןרקס יד5 ינסב תילרג סנתמ לכו ןוסכ!63 סדננכס ןרקב-

 תוקור
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 ווא ב

 ססל םיק רוכעב , ןכ ופרקנס סיכמופ םי , תילכה . רקמ לס ועוטפכ 'פדנכ לעד כנה, סנכפ

 «vb ,סינפס ריכוס לו ,('ג דפ סינסת) יספנ | סקנְכ ןינעמ ,לגקפס תופת סכ
 ףרשת .סתסנס םככנש לכוס וס ,ןשרפ )7(. .(ע'נפס) oh‚ ריעקנו רפע
 לגעו ,וז 835 nern סכוליס תשס win כ יכ ,סתיס סעס תארוס ,שאב
 בונענ ,פ6טס ןנכקס Fre ,אוה תאטח . om) Es eb dtot תקפפס
 ,סירכמס סינססכ דתל ,רחאה ליאה (וט) .ספ/ס ןכו ,עתס רפכ) 53 וסע:

 ,ןרפב דמוע ,ילכב , תקרזו (זט) + סלעמל רומפס לע 3סומ וסע , סעידיס b'ס תכ3כ סו יכ
 םכופפ ךכ ,ביבס oh“ ספכיט ילכ ,ןרקס לכ קרומכ סדס ת5 קו:

 תתפס ,עגרפ ןזם תוקתמ יתע 606 ביבס ןיסע ,(ב'ע ג'ל ףד סיסכו) סיקדק תטיסעכ
 ךטיפו ךליפ ןכקס 175 :ינז3 םיפרג סנתמ לכו ,ןוסכנק3 סדננכ תחפסו ,וז פיוז ןרקב
 סמסנס ילגר , ויערכו (זי) .(י'קכ) ,כינס יוכק ךכ3 ,כינס Dina ענר ןותכ סדס עג

 ופרקנ 2 "מ



 סולקנוא םוגרת

npךעְּבְצַאּב אָחּבַדמ  
m57 לכ  Ten 

ıNN2193 —8R 
20H @רה 2 הי  Na 

 mn Sy זרי 27
 AN אָרְבְּכ לע אָרְצַח
 אָּבְרַה an ןְלָּכ ןיִּתְרַּת
 :אָּבְרמל ק קיסהוןהילע יד
 קצרות רַב רו =

mהיכשמ  mהיִלְכּוא  
 דיקות
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 yassa man תנרקיזדלע
senלא ךפשת " 

 ns" תְחמְלְו ₪ : חּבְזִמַה דוס
asהפכמה . ar 

Spדַבָכַהיילע תֶרָתיִה תא  
menתיְלְבַה  Sonn 

 : הָחְבְזִמַה תְרטקהו ןהילערשֶא
EN רָּפַה רָשְּבדתֶאְו m) 

 תאו

 : 5 - ע"מ ןילוק לכ תא ןרהא תודלות

 י'שר

 לונק תיכ תטילכ ןימכ - תבזמה דוסילא :סדס יכיס * םדה לכ תאו
 * ברקה תא הסכמה בלחה (גי) :ןרֿפס ןמ סמ ס)עט
 קפ"פרט קיס -תרתיה תאו - : ( 2 ניט  ןירוקס

 :סעע לוע דנכס ןמ gb -רבכה לע
 ףרסת

OSLO LOOT OCOD OOOO EDEL OO SOLO 

 :םממ תונרקב
 רח ביס בינק וכ יוטע
 סרכס לעפ סורקס וס
 :(2:"עלכ | םי"רביע ןיריקט םרבכד

 רואב

 .תכומס ןינו לעומ 3סו6 ןיכ כוכס סיס יכ ,טממ קותכ 336 ,דעומ לסוֿפ
 ופכ ,ןרקס 72 קורויו (von לומעיס 85 ,פממ תונרקכ סלעמ) ,תנרק לע (בי)
 .תבומה דוסי .סלס mw ,םדה לכ תאו .סיסנוס כ Shen ס)וע ןככקנ סעועפ
 ,(י'םר) ,ןרֿפס ןמ סמ6 סנעפ רתלל „330 כיכס וכ en Sup תיכ תעילכ ןיפכ
 , Bro ps סרכס )עט סוכקס וס ,ברקה תא הסכמה בלחה לכ תא (גי)

(vn)ןורק) "ננו ,ן"ועפ ע5) ’  „(passכנתס רעלנט סוקמ לכ ן'נמכס תעלו  
 ססכמס 3!סס לכ רמי ר:כ Jah ,סרכס dos סוס סוכקס וס , רקס ph ססכעס
 לע ch סנס לתו סוס סוכקס Sin) ‚os כס סיבת med זומכי ,כרקס ת5
 5'ל ,ם'וריפ ןפי an (י'על) | , םי'רכיט ןירוקט 67397 5טפרע ,תרתיה . נכקס

 יט 5כקיו) לנכס ןמ תכסיס mb וס רת סוקמגו ,דבכה לע = . (טיlפהטקר)
 םולקנולו ,סע סוקמכ לע כו ,תמתיס סע לנכס ןמ von !וטיפ וכ ורעפ 1

 סגרת

 + (םיוהנטפכ - fon » צבעוועג) 60116 ז'עלכ ")יט )1

 - (רפבפ] רפר jobs - ןטפפמ] #17( lobes du foie ו"ע)כ ש'יככיע )2
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 תרגחו = nina םַתְׁשַּבְלַהו

Ya Pas nis nk 
Day manתֹעּבְגמ  nm 

mn nm om = 
 Da RT תאלמו
 * רפַה-זרָא ָּתְברְקַהְו ט
 ויָנְבּו JS ְךֹמָכְו דעומ לָהא

TTSרפה שארזדלע  : 
 פל BT קמחשו (אי)

Das nnB mimדעומ  : 
 הת "37 Da תחמלו (בי)

 לע
, 

 ב
 mon .'3 .ג'פ mb י'כ | 'ס ,

 י'שר

 : סנוע (MW סו סירי יונמ
 :סנוסכס תדוקפו יוכימכ  .וינּב דיו ןרהא די

 סלעמל . תונרק לע (בי)
 תוכרקכ

 . םהל התיהו -(ט)

 :תתפס ינפלט ןכפמס רכב

 סולקנוא םונרת

 Warm ביק
 ןוהתָי זיִרזִתּו ₪ : ןִנּתָּ

va mas aan 
pmןיעָבּוּכ ןוזרל  

 תצָתְנּוהְּ im יהתו
 ביִרְקִהּו םבלע ביקל
 אְָּבְרּקְו INT אָנַּבְרּוק
 תָי ביִרָקְתּו 6) : יִהונְבַד

es op) ארנה 
NIS eo) ְאָנְמ 

  ns mn"לע ןוהיִדָי
DIaM (א) :אָרּות שיִר 

 ערַהָּב יי םֶדָק קל ארות חי <

om ₪ 1 —* ee) 
 לע AM אָרֹוהד אָמְּדִמ

 תנרק .

 fפוי תרגחו ןרהא תודלות

 :ועכ5ס3 ןרכסמו ויניע יסיכ
 alpha סירכדס ידי לע + תאלמו
 .רעומ להא חתפ (אי)
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 רוב

 , תעבגמ םהל תשבחו * עוריפכ כ'ת סירומ6ס mar ןכספנ זומכי ,טנבא םתא (ט)
 יכ |, דל ah ינכ לע נסומ ל"ז ן"כמכס תעדלו , תעכנמ סיוכק תפנ?מס סג ל'1 י'פר תעדל
 . ס)וע תקס) סנוסכס סס) סיסת סז סידי יונמ י'ע , 'וגו םהל התיהו + תעכנפ וכ ןיפ 6
 תדוקפ) ויככ דיו ןכספ די מת סיפונמס תנרקסכ סעמ) סירמ6כס סילכדס י'ע , תאלמו
 306 תתפ Ih ותכרקסכ ליקתסו רפכ ופעי סמ ערפ) נפ ,רפה תא תברקהו (י) :סנוסככ
 Enen Den סיס סיפונפס ימי תעכט )כ , תטחשו (אי) | + כופכס ךרדכ סנעמ) רכוט דעומ
 קרוזו עתופ סקמ סיס |, ןרס5 דומליט דע onen“ סת ספמ) ס'נקס וכ כפל ס)ודג סגוסכצ
 Sins ,ראמ להא חתפ .(כ'ת\) ,ותופ סור ןכסלו Spam„ קלוי konn סומו

ptyoלס וכופל5 סעיחפס סתיס יכ ,תתפס ינפנע  namקתפ דנג  ,ת6טתס ןילכ  
Tom Uרמל  bob Ff 



 םולקנוא םונרת

 28mm :איַמְּב ןוחְהָ
 won אשבל תי
 «NA זרי ןרהא תי

MNאליעמ  Say? 
Anאָדֹופיִא  ı ANאָנָשּוה  

pmהיל  Nena 
 WIN ₪ :אָדֹפיַא
 היִׁשיַר "לע אָּתְפנצמ

MI amאָשְרקְד אָליִלְּכ  
 28m ₪ :אָּתַפַנְצַמ לע
 =תוכרד אָחָשִמ זרי

 am הישיר לע קיִרְהּו
 ma תו ₪ :ּהיִתָ

 בירקת

 3 י'ג ןוכרפ

 : ויפוניכס BD סרוגקפ ןקתו טסק רזנ (1)

 ימכנעפס ליתפס י"ע סלעמ) יססריפס ומכ
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AND omaםיִדָנְבִהתֶא  
 ms Dans תׁשבלהו
 דפאה "ליעמ תאו תרָנּתְבַה
 תְרפאְו ןשחה"תַאְו רפאה"תאו
 משו ₪ :רּפַאה בשחב ול
 תו way תרפנצמה

  BOT IRתפנצמהילע :
 ₪ קחסלו —  mayהָחְׁשִמַה

  apaתְחְשמו ושארה-לע

I וָינָּבְרֶאְו ₪ ותא : 
 םתשבלהו

 2 <ע'יספתה תמשו ןרהא תורלות

 ישר |

 . תרפאו (ה)

 .תפנצמה לע

 .ףונכ לכ נינט וז
 : :ן יה Mae שרקה

 ןימכ תפננמס לע טתונ וס ףרועס יכתהמ ןתפנס ןירוטקס ופרכס ןיליתפ ינסו
 ןיכו ושר לע me pn "< ןימכ וז סתיסמ ף

 יסיכ

 :ותוא תחשמו (ז) : עכוכ
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 סז לע סכויו , [ןייס
 סילי םכיקכעו 793

 מניססו סכונתס ןקתו פקק
 ססעמ ןיגעכ סנעמ) .טרופמ

 סקיליס סתיס וֿפ
 ,ותא תהשמו

 ןיימד php ןיטנרפב menden ע'ני ת'כו]
 סלע qua לכס

 ,תדפאו

 , תפנצטה לע
 3תכ ן'נמכסו ,וזפכ In תפנלעס ומוס ינפ) סו סיס ע"כ6כס תעל) ,ושאר לע

 pe‚ קלי | וילעו ,סנונמ פרס עכמפו ,כינס כינס ספ
 :י'כ ןיפכ ונכטמי ססמו ,סלוגמ Dun סיס

 רואב

 99( , ףונס
 ,סכועפנ סיעודיס סיעכ = ,סימכ ת'יכס םומתפ
 .(ס"6כ) om nm‚ 6 רמלפ כ סילגרו
 Po וסז .שרקה רזנ (ו) = ויתונינס

750 
 Do סתיסק

dopysןיניפפ םמנס , 
 ] ] .(י'םכ) , ועב563 ןרנתמו ,ויניע יסיכ par ותפכ לע ןפס ןתוכ , י'כ ןימכ וז סתיפמ 6

vn 
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 תוצמ DON aa תללְּב mes per ןריטפ
TRIERםיחשמ  waתל  Senאָתְלוכ חַשְמְּב  J fantתי  
nme pam waynקרשעת  EISתתנו 0  

pamלע  m boָּתְבַרְקַהְו דָחֶא לכייללע םֶתְוא  
nz hi , Spa ןחדתי apm 

 © תראו רֿפַהיזתֲאְו 583 םתא ירתה דו
 :ןירכיד  Kos m+1םבליאה ינש (7) —

BR SH arms) עְרְתְל .ביִרְקת יֵהֹונְּב m 

Dans As רעומ mit mom Set je 
 ןוהתי

 םימב

 י'ש ר

  Sep SEDןללנכו ךמש ןסכ קלוי תפק ןססכ .ןמשב תולולב :תולת :
bכ ןימכ | ןמשומ | ןתייפס ססי" (ף'כq פיגוי) “ph | ןמשב,  משהים 

 ןונכ .סיוסע  : vtםתוא תברקהו (ג) +  3bתצהרו (ד) : ותפקס סויכ ןכסמס רק ,

 וז
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 רות ב

 ננו סטילס 633 , 7383 רוגתנ תופלנס ןס ןיקיקכסו תונמסו ,סיפ5 Hanno ילוט וס יכ
 ןיקיקכסו , תלוס ןלועכ ןמסכ mins תונתסס ,ןיקיקכו תולס ןיכט לדכססו .ןוגט
 תוקנמ 'סמכ ל'וכ ילכדמ) = , תולס רפע פינס ןימו ןימ נכמו ,ןסייפק רס6 nes ןיסוסמ
 ine קוי ספק ןספכ , ןמשב תלולב . (6'ע ת'עו 6'ע ו'עו כ"ע ר'עו "ע ג'סו 'ע 'ג ףד
 ןימכ ןתעומ ןפייפ5 רס5 ,ןמשב םיהשמ +('ע ס'ע ףד תוחנמד 'מנכ י'םר) ,ןננונו
 י'כ '3 תסונ יפכ י'קכ ןוש)) ,3 סזכ ,וכלס ן'כ סיוסע יסק תינווי ף'כ , י"כ
 תינווי תו6 ,י'כ ןימכ 'יפ סיכנמס תתיקמ ןינעב (כ'ע 'ס ףד) תופירכד 'תגנו ,(ילינפ

 ,(י'כ כ dh , תיכווי י'פ ליסו ,0 ווכ DOW סיסיפדתס סע 195( .DM סיוקע
 bon‚ "תסדפס ךרד ועכ:פ3 ןפרלמו mw‚ יסיכ ןיפ כ'תקו ,ומלכ לע ןמס קילמד
 por‚ 75) סנ nenn 85% לגכס 895  ,וננט ן'ו) תגומתכ סיסמ Dep עפסמ
 X‚ סוכ ,סיימוכ) ס'קיפ תנועת סיסיפדמס 1995 ע'ס סדקמס ינכ 'סמ 'פ ס'במרכו
 מנכ ל'זכ wars סתיסמס ןפופכ לכ wish‚ סליגכס pam י"כ תרוכ ןכט , תעסכו

DE)כ"ז ס'נמכס ןוסלפ ןכו ,(6"ע 3% ףד תוירוסנו  Abעמסמ  ansסנומתס לע  
 תרופ לע סחיסמס סתיס סו , סינפ) סתיסע תומכמ תופס תכוכ mann ינופ  ,תוס
 סנוכק סיסת ,ןימי ד5ל סג תכטענ סלגכס ,סלעמל ם'מכו ,י"םכ ם'מכ ,ונס ן'ונ

mundי'סכ  „namלס לע * = סוכ , maתברקהו ילס3  Sin 35 ‚ons 
 לכ תנינע וז ,תצחרו(ד) pn don„ דח6 ספ יכ כילקס 53 קנזמס לע יכ ,ןכסמס

 ףוגס
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 הל לג שק ןוהש ועְרֹולו ול םבלוע תק ותמו
la x |יָהֹורְתַב  : 

ARsו  
DIןוהל .דינעת רשי רבה מ  

 משל ןוההי שוקל שבכל םהל השעה
clits /בס יֵמָרָק, וי  mimרב  

 לשריר רח רפ הקל יל ןהכל םתא
 an Tor on ₪ + םֶמיִמְּתִיִנָש DENN רָקּב"דןְּ

on ₪ןריטפ תרצמ תֶלַחְו תוצמ  
 תלולב |

 : 2 - 'ס קמוי הזו ןרהא תודלות

 י'שר

 וס ס)וע non כמקנס סוקמ לכ . ול םלוע תקח : סתימכ סידנב רסוממ םמססמט
 : וכ DD תוכוחנו :דימ סריוג

 סקיק) לש תתפו סמיק לש תק ןס תורוג per תק וכ . חקל (א) םכ
 : sp וסע לנעס ססעע נע רפכל . דחא רפ :דהס ןורתפ ןסלו

 סכונכ ןיכימ 'ג Sb יכס . תוצמ יקיקרו תצמ תלחו תוצמ םחלו (ב)
 פע ןמס סתג pin ןינעכ סעמ) | סיוכקס יס  תולכ (vn ןיקיקרו " תולתו
 סיקֹכ oma לכו = ןיקיקרסו = תולקס דננכ- סכוכרכ ןפמ | ןתטמ ססי

 רסע
--999009699%99%%%9%6%99%59%69%499%99%%099%959%9%6 

 רואב

 ותמו .ססכ ןירופקס wos לעו ,וכ ןייפכס ןכס8 לע wa„ סידגנס לכ ,'וגו
 . סתימכ 8713 רסופמ םמסמסט י

 סע) ק5 ופכ ,חק) ופ תק ןי: לדנס ןיפ ,הקל .וילנ)ו ןרס6) ,םהל (א) מכ
Wahn7 '3 סיכנפ)  on. „(h'n('ג דכ לפקופי) סימ .ןכ קלי . )םהלו )3 

 ond 6וס יכ (םונסכ ספלנו ל'לכ) 13 סיס ןמק סגו , ספל יורק uns יופ6 , תוצמ
Ahaסע  pinנופכ סעו ,(ס'נסרס) , ןרס6 6 וכ תטרפכ סי5וטמ תייסעב ןיקיקרו  

 ןנסנ) ןינעכ (Don ןכו ,(וכ n רקיו) לת קיקכו (nnh Ins on' תנתו nnh סנמ ת)ח
 , ןיקיקרו תולתו סכוככ ויס (On ינימ ספלשו . ןמס (on תלת סיורקס יס (ג'כ קוספנ
 כספו ,רוגתכ סתופ ספופ ,כ"תלו , p53 סדועכ ןימפוככ סמונתס סנתס יס סכונרס
 לופס לע תכתמס תחנפ וכ תופפ) םדקמכ won ילכ וסת ,תנתמב סכנטפ סתייפפ
 820 ,סנע סתיס וכ תפפנס סלתס ןכנו , סינכס גסנמכ כינס ספפ ו סיס נו , ןמסכ
 , 9399 ins סכ (nn לוכי veht ךותמ סייפלס (Inf ספק סתיס סגו , תכתמסמ ךפפת

 יכ



 בלה  הצתחכתומש . םולקנוא םוגרת

 map Ts | ראָלַמְו map m בירק
 ו ןושמשיו ןֹוהְתִי שקו

Go) + OD,ןוהל רַביִעְו  um ERSהֵׂשֲעַו 9 יל  
 רֶשַּב תוסבל רָבְדיִסְנכִמ הל sa ץובר  ןיִסְנְמ
 ann Dana במ הורע ,Pens Nm רש

5 IS apa ar 
 לע ןרַהַא לע  miaויה - יָה  Jילעו

 רעומ N | DN23 v2: Kot ןֶבָשַמִל ןֹוהְלעימּב

 hans םכתשגְב וא אָחְּבְרַמְל ןוהְבְרְקִמְב וא
 ןוע ואשיזאלו —* זררשל — . אלו אָשְרקְב אָשֶמָשְל

 ותמו | ק"ב ץםק ןותומי אירע א"נ

 : 'כ 6'ע fm 'כ ג'יסדנ -'6 ו"מ ןיכרע < 'כ מ"פ סיפכז תשעו ןרהא תודלות

 י'שר

 : ויככ)ו ןרסש) - םהל השעו (במ) ': סידו -יולמ וסו (21"עלכ ריעס"יווכ סריסמ ופופל
 ויהו (גמ) : עוידס % סעכרלו לודג = ןסכל סידגכ סנומפ יכס .רב יסנכמ
 סורועלס = .וינב לעו =: ןויופכס ןרספ לע ס)לק | סידנכס לכ .ןרהא לע
 תדמל פס . ותטו :ןכפמ) ןכו .לכיס) .דעומ להא לא םאובב : סקכ

 םמסמסס

550 aAARAAAARAAAARARRR RRA RARRAARAARRAARRAA ND 

 רואנב

 ,, (ותקזתכ וס סנסו ,ולי לכ תפ וכ ממו ודיכ רכדס ספות frag י"עש) וס סנס
 28 ענפונ ןיכוקפ לוע Io די תיכ עינמס ןתוכ רנד תדיקפ לע סד6 ןינמעפכ זע) ןוסנכ
 ס'כָמְר סע י'כ םרנ] ר"יעסיזיד סכיסמ ותופנ ןירוקו 9373 וקיוממ וס ודי לעו , (היופדנמה
 השעו (במ) .(י'פכ) , סידי יונמ 5וסו , [ןרייקעב "ננו , ר"יעסיוויכ וס) ,ל"יטפיוול

 , 3)ס ןפ כוכק כוכעס ןפ ס)עמ) סינתפמ ,'וגו רב יסנכמ .וינננו ןכספ ,םהל
 erg סס) שי Don ,רניס ןימכ סיוע ויסו ,סכוככפס וספ ךריס ףוס לע
 , סעולכ ופ עוק ססכ ןיסינכמו ,םיכ) ןיסועש ןיעכ | , סילירמ ססינינו סיטמק סלו)

 ויהו (גמ) .(כ'ע גי ףד סלנ) ,(סריקק 3 סילנקס nh ןיקלסמ סעורס nf ןימתועסכו

 'וגו

 - (ןפריי!קפב פטממ poh bn ןפרכזמטי) revcstir. reveticr ,ר"יעפוויכ (1
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 ריגע Pas ינו 5 pn ןרמא ינְבְלְו ₪ :םקר
TAI ran) 41173  

abgeרובע ןיעְבוכו ןונימַה = = נא 2” תש  
 . אָחְּבְשּוהְלּו רי ןיתל Der םהל השעת תֹועּבנְמו

 ןוזדהי am may AN aba TS תֶא םתא כ A 4 = חי שלקה תקלה =: ורראפהל
 בירקתו | םכְתא תחשמו ותא 12

 תאלמו

 י'שר

 * תונתכ תשעת ןרהא ינבלו (מ) :ם5 לס 6נכו תונסמ תוכסמ .סתו6 ססע
 סעמל סינותכ סיסנכמו Hein יס תוטכנמו wahr תפותכ רוי כו ולס םידנכ 'ד
 לופו ןסס ןרסלכ ןיכופלס סתופ * ןרהא תא םתוא תשבלהו (אמ) : ספרפכ
 תאו :סלוככ סעמל סינותכס סיסנכמו ןילו עלכ6ו תפננמ ןכספ תנוכו ליעמו
 jnes ms תמו ןרסס ת6 .םתוא תחהשמו :093 סינותפכס ספומ .ותא וינב

 תויס) .לכד) סנכנ 5וססכ ךונס 'ל סידי ילימ לכ .םרי תא תאלמו | . סחסעס
 עיפפס ןפונ רכד תדיקפ לע סד ןינממסכ ז"על 'לכו וס ספלסו סוי ותוקמ וכ קוסומ
 ןיכוקו רכדכ | וקיזסמ Ara ודי לעו (5 ז"עלכ Pb ןיכוקס רוע לפ די תיכ 173

 וקול ו
--93300%9%%959969%959999%99%5%5%950999%99999909666- 

 רואב

 תעכנעו ענו תנתכ ,רפוי לג ונס סידנכ 'ד , תנתכ תשעת ןרחא ינבלו (ם)
 ןסכ לט ןיכ גס"כ 55 ןיכ | , סיככ) ןתספ למ ןתעברלו | , סטרפכ (Den סינותכ סיסנכעו
 ג'סכ לק ועככ6 וייסד , למל סע סוקכ ,סיֿפנכ ds סיסס ,עככ5ס ןמ Tin ,טוילס
 ,טוילס ןסכ do ופנכקנו „113 לע לכס ירכד כס"יכ ג'סכ לש ועככ6ו MED„ תומי פס
 ינס) hin לעפ ,ןרהא תא םתא תשבלהו (אמ) · סיפלכ לס סיסס סכנסו , תקונתמ
 ססו ,ןכס3 סירומלס סילגנס ,סילגנס לע סנסומ סתול תלעו ,וסועכ סינכו סילועפ
 (don סינופכס סיסנכמו ,ךילו ,םננפו ,תפנגמ ,ןנסת תכתכ Som‚ , דופלו ,ןסס

 ,ןרספ יננכ סינופכס סילגנס תעכרפו ,ךימפ ןכס6 ת6 עכלס ,סילנכ 'ק סטו 30513
 Ina תו ןכספ תפ ,םתא תחשמו :וילכ ph םכנת סיסנכמו תעכנמו טלבו תנתכ ססו

 סילננס תל תקקלו סנס סערפכ 3199 ןכמ ,(י'סר) ,סתסמס ןפסנ (סילגנס תֿפ 65(

 תאלמו AC 'ס עכ ןמקל) 'וגו סתסמס pot mh תתקלו ,'וגו ןכס5 תל  תעכ)סו
 סוי ותוקמ ופ קותומ תויסכ ככלל pn וסקכ ,ךעס 'כ om min לכ DV„ תא

 ספנסו
 ;(עהוטדנשה) gnanti. gants , י"ענסווג )1



 לר הוצה חכ תוטש סולקנוא םינרת

 םיִׁשָדָּקַה NUR nos אׂשִנְ תָי ןרתַא San ןרֲהֲאָר
 1 רזי m שקי יד R— תיוע

 -לֵאָרְׁשִ ‚2? ושידקי רֶשֲא Mama לבל לארשי „2

 m םָהיִשְדִה תֹנָתמי-לְבְל ma לע m ןוהישְרוק
 םהל ןוצרל | רמת ֹוהָצְמי-לע Sup sen ונע

a mַײ  := PEMתש  N 
 ָתְצַּבְשו ₪ הו יגפל ריִּכעַהְו אָצּובְר אָנּותְּב

om mar NMBISDתישעו שש תֶנְתָּכַה  aa 

Tagרגע  Sirהשעמ הרשעה טנבַאָו שש  
 םקר ינבלו

 תומנפ .'6 ג'כ סימנו < 'כ 'ט תוטונש = 'נו '6 hm * ל ro סיתספ אשנו ןרהא תודלות
 ָי ג "7 פוי רימה : 'כ ו" תותנפ :'6 '6 סמוי .'8 כ" me היהו * 6 ס'כ

 : 5 82 תומנמ : 'ב ס"מ סיתנז *  'כ 'ס תומכי

 י' ש ר

 קנוסמ 65m ןוע לש 6םמס תל Bew ןרס5 ועמסממ זז mh ןס יפ לע 5
 סלמוטנ וכרק5 כנמסו סרס לע תונכ) .םישדקה ןוע תא :סיסדקס ןמ ןועס
 ןוע סלו סלרי Ad רמנ רככ ירס לוגיפ ןוע ch ben וס ןוע סז יפ ונינטס ומכ
 ינסס And ביכקספ ןסכס ןוע לע רפכיס רעו ןיו sen כ רמפנ ירס רפוט
 היהו = : ןככקס ריפכסנ 55 .סלרע voh 50 סיביכקמס ןוע לו: רמפנ סיסלקס ןוע
 קטטב 65 וילע mh ירספ רימת וסלמ לע סים רמול 5"8 - mon וחצמ לע
 סתופב רכוע ג'כ סיס נס ותלמ לע ונימ וליפפ (Do פופר דימת 555 סדונעס
 לע םרדנ סלרמ mh ומל ספו סכרמו רפכמ ומכמ לע וסלוע רמופס יכלו סעס

ın5nתצבשו (טל) :ונממ וסעד תיסי 62 וקלע לע ודועכ וב םמסמש דמלמ דימת - 
 ספט

— 0004 0 000 70050000999000000609900000000000900000— 

 רוא ב

 ןופל ,ןרהא אשנו (mb) . תימומקעסו תוועס לע ?תפ tot חנוס ןכ יכ „910 יפכ
 כ"פעפו ,סתינס ןוסנ לוס , Po נ"ז י'טר ןוסנו , ('ז ד) ןמק3) den יכ 'פכ םרפנ ןועב ספיסכ
 ןוע . סיטדקס ןמ ןועס קלוסמ him ,ןוע de סמס תפ hun ןרס6 ,ועמסממ וז וגל
 סככ ןעוקס 'פ3 וגינקס ומכ |, ספמופב ונכקס Sina נעו סלס לע (na ,םישדקה
 לע mm | . ספדקסכ ןייע ל'מנס עומס ,םהישרק תנתמ לכל -('ע ס'כ ףד תוסנמ)
 יפלו ,סלונעס Docs oh יכ win do‚ סיס ל יכ Sn‚ וב ולכל Ton‚ וחצמ
 (Mon ע'נפנס) ,םלקס 75 סינע m ס)וע) וסר לט תפנלמס ומיטי רס6כ = , וטוטפ
 .עט ?ם סלוכו ,תולנסמ תוננקמ סתגיכפנ סתופ ספע ,תצבשו(טל) . ('כ וכ

ah 
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rm =תצמידילע  = me angונע תב  
 ו אשנו רהאד

 : 6 ו"פ ןיכרע * ': ת'פ vn היהו ןרהא תודלות

 י'שר

 os 5a לע ליתפ .תופרקמס לכ | ומייקתכו | ותלמ 729 יונת ppm לפוכ ניקס
 ססילס ןוס) .ןרהא אשנו (הל) :סנעמנמ תפכנמס לע | ליתפו ליתפס -לע

 ףסו

-3330690%0% 0%%%%0%%4%%%%5%%09%090%96%%9%%%0%%4%6>%+- 

 רואב

 לע סיסי ,yon ת'כת ליתפ לע וכמישימ , ןיס לע נסומ רמלמס das עפסמ , "וגו
 סוסו כמשמ EI" תעפלו ,ןרספ nin לע סג סיסיו , תפנלמס ינפ לומ Ih סיסיו , תפננמס
 רזוס םיסי תפכלמס ינפ לומ bb רמלמו , ןינס לע 5 ,  ליספס לע כסומ תפנלמס לע
 כ'כו ,ן'נערסו ס'נמכס תעפכ יזנכס6ס סנרפעס סגרת ןכ) ,ןופננ קוסד לוסו ,ןילס לע
 לע סיסיפ ןסוסכ , ליתפכ ופופ סיסיס , תפנלמס לע סיסו כותכס רוע סיסיו ,ע'נקרס
 סנו ,תפננמס ינפ לומ oh יכ ,םממ תפכנמס !ע 85 ,ויככד Ihan כ'ת6ו = , תפנלמס
 י'םר 'תעדלו , ןרסל nn לע סיסי וסו , ףכועס תפ ססכמס תפנéמס לע ויכחקמ וגרפקי
 , טעהפגגפוו דוב ןפר רעבימ עכעװ = , פסו רעיו)ב ןטפ רטט עגיימ ןס) ךכ סגרותימ יוקכ

 יסנקכ פינתד עדו = . (ןטנ:ֶטה סערקוב םעד עטיורעדרָמֿפ רעד ud ps רפבמ ךפ)ב וטד
mehrןותכ 75 סילעו ג'סכ 6693 תסנומ סתיס לע5 לע ספיכ , (6"ע ת'נק ףד) ונס  

 , 'כע "יי"רטנפ ןטק עכוכ ספיכ, י"סריפו = , םנכפ )יפפ לע ופ6 pam רמקנס סמ סייקנ
 קרפ פכט 'כסמכ ל'ז ף'ירסו , עכוכ ןימכ סרוכסכ סיליתפס ויסע ןפכ ם'מ) ןווכס ןכתי

 רדגו סכנפ סוכיפ) לוס יכ- ןדינעו ןנידגל רמעד יטומ Ins לש ספיכ 3תכ סק6 סע
 , ג'סכ 603 פסנומ סתיס כמכ לס ספיכ ןניכמפדכ 75 לועס תועכ56 DB כתרו | , (סינק

 ,(פביוה) כ'ז י'םריפל "לכ (non | יופכ סיס ו'פלו ,'כס 'יפ3 ספכ ךרעב ךורעס כ"כו
 לופכ טומ לע סרות סיפעפ )יתפ pin יכ , (רנטבגריטט) 'נס ופוריפכ ךוכעסו ף"יכס 'יפנו
 לע ופ ,רווסו mp סיסיט וכ ורפפו . (ת") וע 93703( Han ליתפ ףנכס ומכ , לוזפו
 נסוס יטותע .,('ג ם ןנסע) ס)יתפ ץלקו | ,('ע זפ סיטפוט) תרטנס ?יפפ ומכ Ib„ יתנכס
 , (5תפ פרח סיטרטב ק"דרס ם"מכ ד) 'וגו ןמגרפסו ת)כתס סע סכוומ .סדוק סיפיתפ סילרקנ
 סגכפמס ועגכת ןכו , טומ ןפכ סונקנופ סנרתס ומכ yon , (ןטרטפ) 15 (רוכט) "לב סוסו

 ph רקפ ומכ , סכ תוסכ) ופ qui סיופע דנכמ סנעק סכיתס לע סרות סיפעפו , יטכסֿפס
 סנכפ ןכו ,(ם'י nd תיט6רכ) ךליתפו תנמ Dbond וגםריפ ןכו ,(ו'מ םירנלמב) כיתפ דיל
 ןככומ כעל לט ספיכס von ,םלרס bon ףינגס ופ ,תכדלס פוסט ,ךפיסוקו DB„ סונקנול
 סיס יכטס 'יפ) ךוכעו )"1 ף"יכס תעד)ו , (עביוה) 6"לכ ,  ןטק עכוכ ןיעכ וס י"טריפלו , ל"ומ
 ןינס סיס סינעו , (דכטבכריטט) "ככ ,םרס nah„ ומקפת  nh 'כ סנתכ סתיפמ
 ותוועלו ומקע) ?קנס , ךוכפו ךר 937 ליתפ .תלמל תננוכס סלכוסס סיסתק ןכתיו , ןופנ

 יפכ



 טכר הוצת חכ תומש םולקנוא םוגרת

 תרפנָצמַה 1 N — ar אָּתפַנְצַמ לע יֵהיִ
ENאָחְפִנְצַמ  Umיהיו : תריהי תַפְנצַמַהְדיִנּפ לומדלַא  

 היהו

 | י'שר

 םbכס סנונכ סלעמל תפננמסס (min ןיניפת nun DEE | תפנלמ) ץי5 ןיב ספרג
 ויכ סיניתפסו סעמלמ yon nimm דע פרס לכ 03 (Da סקומע סניֿפו
 סנטמלמ ליתפ וללכ תומוקמ 'ג3 ססס וענמלנו (Dich ינטכ 13 ןייונפו סיכקנב
 ןסטנש qףרועס יכוקלמ סיליתפס (Eh | רפוקו ודננכ סינפכמ רתלו ןימנמ רסס
 ופלרכט יעלמפס יתפסו דקדקס Pb ןיפיקמ ויפלר יליתפו Deo ךר ןיכ ופנמגו
 ןימכ וסע 8%מכ\ סנעמנמ ERW כתוב ינפ לע ך'וס סינסס יפלכ סע רוק
 וקיוחמ יעלמלס ליתפסו תפנלמס לע סיסו רמו וס יעלמלס ניקס לעו עכוכ

 וכיסש
--93-00009%6990099%0%59%%%69590099909999%0999990666?-- 
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 םינמ bes | תפנלמל ץי5 ןיכ ספכנ סיס וכעס , (כ'עו 6'ע ע"י ףד סיחכז) וטינע סיטדק
vo) „Tonתפננמסס  dousלע םפכס לכ סנ סנכ) סקופע סנילו ,  ס)עמ) םפכס  

 , DEE ותיענפלכו ויפפכ 953 וכ ןייונתו סיכקו) ויס סי)יתפסו סעמנפ ןילסו , קלמס
 סיניתפס יעלכ לפוקו ,ולננכ סינפכמ דחו ןותנמ סנעמלמ ליתפ ונס תומוקמ סלט
 ליתפסו , דקלקס ת5 ןיפיקמ ויפפר י)יתפו סעס Tb ןיכ ופלמכו ,ןתסנפ ףרועס יכותפמ
 hm , סנעמנמ כס 3תוכ ינפ לע ךלוס ,סינסס (ch ינט סע רומק ועפרסכ יענס
 תל ןתוכ סיסו , תפגנמס לע סיסו רמו6 וס יע5עפס ליתפס עו , עכוכ ןימכ ןייוסע
 יונת סעסו don„ וניפפ | וקיזחמ יענמפס )יתפסו | , תפכנמס לע עכוכ ןימכ ופפכ לע 7150
 תפננמס לע ליתפו , ליתפס לע ןילו ךיפס לע ליתפ , תולכקמס לכ ומייקתנו ,ותלמ 729
 6 (on) ל"ז ס'כמכסו | ; (כ'ס מס'כ on ט"פכ) ד'נקרס כ'כו ,י'סכ "כמ | ,סלפמלמ
 (Don תנכת ליתפו , ויתומק יתפכ בוקכ ןינס סיסמ כתכו ,דתפ ליתפ ספ יכ ריכוס
 תפנלמס יכ, ל"ז ן'נמכס כ"כו , ףרועס לגנכ ליתפב רטקנ סיסי ידכ ,3קנל כקנמ ממ

 ויכוחהמ ספרס ת5 ףיקמס ליתפס ת5 ןתנ סילעו , ףרופס לכ סע ,םפבס Dam תל סתסכ
 יכ ,('ו פכ ןמקל) תפננמס לע םדקס an ph תתנו רמפע yon ,סעס תונק ינס 73
 יכ , סנעמלמ תפנלמס לע תתל תנכת ליתפ וילע וגתיו רמ ןכו , ויכותפמ ונכסקי סילע
 סקס ,('ע מ כקיו) בסוס ןיכ תפ wo din 35 תפנלמס לע ven ןכו ,רפקכ ןפני ספ
 , תפנלמכ נע סיכותכס 53 ספיתנס סנסו ,ןיפס תפ mp לומ }ו תפננמס לע ופריסקכ
 ונתיו ןיכ ליפקסנ יפו = , תפנלמס ינפ ומ )6 mins ץילס סוקמ }35 ,סריפקס יס יכ
 סוקמכ סיסי ıh ליפפב - ליתפ לע יכ , תנכפ ליתפכ ותופ תעשו ןינו we ליתפ וינע
 56 ןתני ליתפס יכ , תלכת ליתפ וינפ ונתיו , ת)כת ליתפ dh ותופ תתנו , ליתפ 6
 תמפו למלט סיכוככס ךסמסע סנסו .(כ'ז ן'נמכס יככלמ 19( ,ליתפס Ih yo ןילס

 nah nin נע סיסו , סיסי תפנלמס ינס לומ 35 תפנלפס לע סיסו תכת כיתפ לע ותול
 'ונו



 סולקנוא םונרת הוצת חב תומש 455

 אָציִצ ריִבְעַתְו )פ(: תּומי תישעו (ול) a , : תומי

—— m 7 בחררד 
 ץיצ  Anka imo amtו —— וילע

 שת ל :ייל שרק : : הוהיל ט UN mung ח יהותפ
 אָתְלִכְתְד אָטּוה לע (min urn er ותא תמשו ₪

 [ תלכת תשוגד י'דצה

 :' ת"ל .ןילופ nom :'5 'ס סכוס * 'כ ג'ק תנע שדק ןרהא תודלות

 י'שר

 ןימכ .ץיצ 0b) :oms ms סתימ' son ולגס | סידנכס ןמ mh רסוסמ
 ליתפ לע (ול) : ןזול) ןזופמ nina לע ףיקמ | תועכ55 (n5 any סיס 301 35 סע
 לע סוסו ןלכ כיתכ לוטו ת)כמ ליפפ וינע וניו רמופ פוס רת סוקמכו . תלכת
 סיס וכעפ וכינכ DIEID תעיססכו · ןרסל Din לע סיסו רמופ וס סעל תפננמה

 סרנ
I 9099929 BLA3096000006000 00 0090090990099 — 

 רואב

 יכל רפול ןכתי סג ;(ן'נמרס יכנלמ) , סופתפ Pyd לכיס Ih ככ ןי6 יכ ,תוקרכ
 ,(ו" זס 6רקױ) ותפ5 דע םדקנ רפכ) 1633 דעומ 2053 סיסי 65 סד6 לכו ס"נקס סולט
 תוטקפ יכ ספכנ ןפכמו . (ס"נקכס) ,סיעמועס וקסרפיו ,ופנכ ולוק עפפיפ ספ ךכל
 כת ךותּכ סינומעפס ויס סלע ,סלוקס קוספכ .וטרכזמ כ"ז ס"נערסו EI תעדכ כותכס
 לכ עמסנ ס)וק ןיפ , ןסיפ ותתפ לע סינוכרס ןיעכ 75 dan סתופ סיפיקמס סינופלס
 הס ,תומי אלו .לוקס ת6 נכעמו MB„ ןיטוחמ mb ,ךכ סינומרס ףוגפ ,ךכ
 פוסעס) סידככנס 97 pn „ons ךכוכ םסכ ןיפע ינפמ יכ , סינומטפס mind רופכ
 9370( ,סתיפמ סדי לע Yan ,ולוק עמסיפ רוכעכ ןסכ סול יכ mh ךכ) , ךכ סל
 nina לע ףיקמ , תוענק '3 ann סיס נסו לס סמ ןיפכ ,ץיצ (ול) .('ז ן"כפרס
 rin סככ ,סֿפכנ כפל , ןיכ Papa nina לע ונוגע יפנו .(י"סר) , ןוסנ ןופמ

 תוענוכ ויס תויתוקסו , םתה יתותפ . (ע'כקכסו ס'נסכס) ,('ט 3 םס'פ) סיככחס
 כ"כ ,םונמ דע , סועסס לע קכדומ ףוסו wann„ תויתופס תל Han ? לליכ וילפב
 סופדנ סכמ 6 ,רפומ ויל צתכ ד'נקכסו , (כ'ס מס"כ 'נסמ ע'פצ) "ו ס'נמרס
 לפש סתס יסותפ ןוטל ןיס סולו ,וינפכ תועלוכ תויתופסש דע | , וירסלמ תויתוקס תרול
 , סטמ) ססטס ת)סתכ סדק , ןיעס nes , 'תל שדק .(סמ מ'כ) , סופדכ ספכסס לע
 תיקנו os„ סופסותנו Bio 'ס ףד סכוס ,כ'ע ג'ס ףל תכח) , סלעמל סטטס ףוסכ 'סג
 pn wies Macho סנכתמס סידקס 61 סנוכלו ., (סעמל ל"מ) םדק 6קסונס סירפס
 תלק םיט ,(so ידיכט י'כמ en ןוטל קיתעפ , תלפת ליתפ לע )1( . . טדק תלמ) ספס

mu .ע) ןמק)) תלכת ליתפ וילע טתיו .רמופ וס כת סוקמכו | כ"ו רוכדס ףוסכ חסונס  
 תעיתקנו ,ןכספ תכמ לע סיסו mh וס סעפלו nenn„ לע סיסו ןלכ כיתכ דוע\ ‚)6%

8572 



 תה הוצת חכ תומש | סולקנוא םונרת

 am ןמעפ ( ₪ + ביבָס םֶבותְּב Nach :רוחְס רֹחָס
Na NEN 83771 

 אבה  nam Op nn"לע ב
meh : ביִבָס ליעָמַה ילוש רה sn ee 

 :רֹוהְס  m 9"לע  syעמשנו זררשל ה
 * Kae ; עמּתְׁשִו אָשָמַשְל ןרהַא

mpשדקה לא ואְבְּב ולוק אָׁשְרוקְל היִלעֶמּב  
 אלו NS mim ןנפל אלו היקפמְבּו ײ םדק

 תומי תומי
 : 'כ 'ע סעוס ןומעפ ןרהא תודלוות

 י'שר

 ילוסב יונו קוכד mb ןותטפ סינומר ינט ןיכ כינס  ססיניכ * ביבס םכותב
 * תומי אלו (הל) : 56 ןומלו כס: ןומעפ -  ןומרו בהז ןמעפ (רל) |: ליעמס
 קנכי oh fa סתימ כייסתי (BD וכ וכ ויסי ob ןס עמוס סתמ וקנ לנכמ

 רקוקמ

— 2 0505069 69099060 0009590%00290666-- 

 רואב

 , ןלוסיכ רעג כת תתפס) סכרל סיגומרסק) ןסיפ וסתפ 5 סינומכ ןיפכ Mh ספוע
 /יפ) תוקוליתת יסקרכס תוס)ק לק תופנוכ ןימכו = , (תוכוליסס סיזוגפס יפינק ןיטועס ופכ

 , ןכיכוס 65 3": ס'נמכס סגו , סילולס ויסיש סט רכוכ נו „ (סיעכוכס ידודת ןוי ןוטכ
ahעדי 65  (ל"ז י"םכ תעש anf)נס ירס6 , סילונת ויס ךכוכ  mmכל ססכ  * 

 כמנמ יפ) ,סכומס סילופכ ויטו ןימ לכו = , סיכימ ססנמ סס ,'ונו תלכת ינמר
 -(כ'ע ת'ע ףד למוי) ,סיכטעוסענכל סינוסס win 55 , (ט'כ טל ן9ס)) רזסמ סילוטב
 8993 ,םכותב * (ob ham) ,סכות3 ןיסקעקמס gan סע ןינו ,בהז ינומעפו
 ןכו ס'כקרו י'םכ כ'כ , ליעמס ילוטכ יוגתו קוכד דח6 ןומעפ יכומר ינש ןיב ,כיכס

Dannסינופעפס ויסס כ"ז. ן"כמרס תו ; ג'עססו ס'כפכס קספ ןכו ,םונקנופ  om) 
 ביכס ןומכס יכ וכמפ 5": וכינומלק, ע"כקכס b’n . וכותב ןיטקקקמו , סינומכס לב
 סס קכ , סימכנ סנופ סינומעפס יכ — סירת יכ  ,סינומר ינט 73 ןופעפו ,ליעעס

 לתיפד סמ "ו וכיגוכדק פעד םירכסס ספרכ ,ל"כע "לוק ועיפסי סמו , סינופרס ךות3
Annasסיקנז)  (Obסז דלמ ו'ל וכ סלותו ןילכנע .כ'ע ססכס ןיגז כ"ע סיכמו  Yaללמ  

 ס"5כס קדקד ןכו Sons„ סיקונד סינומעפס ויסס עמסמ ,וכ סנותו כמקקדפו ,סז

 עמסמו | ןסכ סלותו 5קסוכס prodt כמגנו ,[ד'ס ע"פ עס'כ 'ס3 ע'כס קייל: ןכו]
 ןומעפ )75( .ע'ז ס'נערסו י'סכ תעיק3 ךנס יומכטלס סגרתעסו , ל'1 13099 תעדכ
 ן'נמרס תטיסלו ,ס"כערסו Er" תטיסל פוס ןכ ,ונ56 ןומרו כסו ןופעפ , ןומרו בהז
 וכ ויכודל no םככיו ,'וגו ולוק עמשנו (הל) . ןופרס ךותכ סו ןופעפ סנווכס

 תורצ
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 יֵהְ רכש דחפ רחמן גלא Kr ביִבָס יֿפְל
 Por הי ןיריש 0183 3 אל ולזהיהי ארה

 Saum ₪ : עֶזּבְ אלה == /
 ינימר יההולופש לע יגמר וילוׁש-לע זרישעו ) )9(
 עַבְצּו man soon * ת עלות ,ans תֶלָכּת

imרֹוחָס יתולופש לע  
ng = כפפה ומ וילוש"ילע 
ee Pn dirw EDD 

 : סע לפוי אל :'כ מ"פ סיחנו - 'כ כ"ע מוי השעמ ןרהא תודלות

 יישור

 : עתמכ ו גרופ ססטמ סיסו ותליפכ ספס) וכל תויס) וכות) לופכ סיונכ
 550 ידכ .ערקי אל :לופכ ססיִפ ODE סינוירססס (pn - ארחת יפכ
 ja ןססס תזי 5% ןכו סרותכס ןיופל ןײמפ סזפ ופנכ רנוע וערוקסו ערקי
 ןימכ ויס סילולתו סילונפ :ינמר (גל) :ןוכפס ידככ רמלנס ממ ורוסי 9
 : סכותכס ןילככנע סע Par - בהז ינמעפו : תפפונכרת תכיככ סייוסעס סינומר

 סכותכ
--9990%0956%%665696%6%%545%996%9969%50996%0%59%%666%- 

 רואב

Dionכונס 39 לכוס סיסיו  ,בינס ספט סוס ספל סטעיט רפול וס ךכ כתפו  
 סלעמל 3תכפ ועכ ,סיפנכ יתש) קלתנ וס סעמ) לע ןולגס ףוסמ יכ ,ליעמס יפכ

(DL)סגרתמסו ; כ"ז ן"נמרסו ס'נמכס תעד  marksסונקנופ תעדכ וכותכ ת)מ רתפ , 

 ספעפמ כינס ספס a לופכס ספל ספעיס , כמ רמפמ לוס ונפכ wol„ סיסי ספט תוכמ רנו
 . "כותס כוחס סימופ) ףקע יסי bכות סיוגכ לופכ סימופ, נכס סולקנופ ןוטלמ onen ןכו , גרוס
 / ןויכטסס DDEI ,ארהת יפכ .סרכיפתו טסמנ יוקע ספסס סיסי נפ ,גרא השעמ
 סיפרפהס תעלו , לופכ ססיפ ססל5 סינוירטסמ , וטוכיפ יפ לע om דמכ כ"ו י"סרו
 לוגס וסקס ןיעכ , גינס רונת ןוכגס לכ טיסיפ מתת יפכ ןינע סיסי ותיענמקכ וכופכ

 רכוע ועלוקסו , (גוכפ ספס ול סיסי (did ערקי לע ילכ ,ערקי אל .ןוירסס יפנ
 וממ ּולוסי 65 : ןכו = , (ס"כ קוספ ליענ) ןסחק pr לו ןכו ןיופלס ןינממ וסוס ,3
 ןסיטוספ תועמסמ יפנס ab רמונכ , (י'חכ) , ןורפס ידכב רמנס ,(ו'פ סכ !יענ)
 יפ לע ף6 ,סדוקס כממ) סעט תכית) וס למס לכ oh יכ תורסופ ןכיק תולינפס 6

 סז ודמ) (6'ע 3'ע q7 מויכ) "וו = , סקו) ןסינע לכועסו  ,ןיוקנס לככב om ןכ
 סיסי 5 ערקי כ 3תכ ונכופס ע'כו ; וכוסי נס . ,תוי כט ערקי לס ביסכ סנדמ
 תותפ 337 לע כמי ערקי ןוסכ יכ | , לוגע סיסי לכ prod וכרפכ תתפכ כפל תיכ ל

wohlסילונע , ינמר (גל) .(ל"י בכ סימכי) יכולת וכ ערקו ומכ  omןיפכ ויס  
DM)(י"שכ) , תלוגכס תכינכ סייוקעס  .| ehכמגס  oma(3'ע מ'פ ףד) , 

 ססוע



 זכר  הוצתחכ תומש פולקעא םונרת
 IN23 ןרתא בלייק יָה na nah לע ןוהיו

ni aתֶא (רהא הושגו הֹוהְי ינפל 0 " 
 ובללע -לארשי"יונב טפשמ = mad לע לֵאָרְׂשִ

 יטילש Ds Tan הוה ינפ פל  דָּבַעַתְו אל :אָריִרֶת
 5 NTIONT אָליִעַמ זרי
 Tas ליִעָמְדתֶא תישעו ואל יהיו סל האלב 2
 חב זרה +( ınban לכלב 3 ליִפְּב my םופ

 m הרפׂש וכותב ושאר med ףקמ יֵהְי אָרוה
 5 רוחס

 : 'כ כ"פ תומנמ לילכ :'כ 6"ע ham תישעו : 6 6" ןיכנע ויתו ןרהא תודלות

 י'שר

 תוטעל ס ולי לע סיחכטו סיטפסנ ססס רכד *לארשי ינב טפשמ תא
 מכקנ ןידס יתוועמ לע רפכמ ןססטס \.סדנ5 םרדמ יפלו תוסעל ג 1b רנד
 ונע m דופססש - דופאה ליעמ תא (אל) :עספמס תפילס סט לע טססמ
 mm (בל) :ו3 ככועמ mb ןיפ ph תלכת | ןלוכ .תלכת לילכ : סרוגמל
 כופכ ומונכתכ * וכותב : רוס תיכ תקיתפ וס 10323 ליעמס יפ .ושאר יפ

 סיונל
--33060900990096%6055%9%5596%%9559%0%5%9%60960666- 

 רוא ב

 סינככס ת ןלע ןג) סדקמ ןכשו wo ,סעיליס from סתס סכיכוי ךכ) ,סיפס
 סיכופס 3תכ ת ןטתס ינפכ ןיכ | םינימ ססמ ph ססס סול סנסו , (ל'כ 'ג תיטפרנ)

 ןכו ,ויככד ph ספתמו ןיככל ph כיקמ וס ולי )עס סמ לע ךכ רקנו ,סיעססו

 ,(פכוכ 93793( סיכופס טפסמכ וכ לפעו : רע(; | ,בתכס ותופ סמ לע טפסמ ףרקנ
 ‚3 י"םכ Des  סלעמ)  כתכס ומכ , טרכד ph תמקמו לכנמ וס ולי Jun יפל
 , סיפפסו סילופס on ,לארשיינב טפשמ תא  .(י'סכ ירנד ba 1'3 ן"נמרס יככדמ)

 , ליעט (אל) . (י"טר) ,ופכ ספ 937 תומט oh ‚m לע סיתכולו סיטפסנ ססס לכל
 . סכונמל win ןותכ לופלסמ יפ) ,דופלס ליעמ רקנו ,('ד קוספכ) ס)עמ) םרופמ
 ,כטע סינס ןילופכ ליעפס יטומו וכ ככוטמ Anh ןיפ ןיֿפו ,תנכת ונכ ,תלכת לילכ

Pan)3650 תיכ תתיתפ וס „10333 ליעמכ יפ ,ושאר יפ (בל) .(כ'ע 6'ע ףל  . 
 נכפ ספעמ סיסו ,ותליפכ ספםל וכ תויסל וכותל לופכ mb„ לופכ ופונכפכ , וכותב
 ויפל סיסי ספס :רע6ש ,3ותכס ןופלכ קול פוסו ,ל"ז י'םכ כתכ ךכ ,טחמכ נו
 סנטו Be סיסי ופליפכ ילי לע ספספ ךפס3 לנלס סיסי י'פכ םוריפנו ,כינס

 ותיעלפסכ וכותע ל'ז ס'נמרס םכיפ ןכו .'6ענעכ יקיר סופ יסיו, ופגכת יפנשוכיסו ע'ני
 סלעמל
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minעמ שה קפה :רופאה "לעמ ןשהה  
a 2תוְדופַא : ₪ oma 

 יִנּב רַהְמְש m ןרֶהַא תרומָש"תֶא 1 Ans SE (טכ)
 לע אנד ןשחְב לאש DPD TE =לאְרָשידדונּב
 אָשְרוקל + — היבל TR 1823 ובלז-לע

  —— Kaiאָריִרִת יי םֶק :
Ma ee מל הז ינפל ןרבול 

 אימות תו אא תָי E Bono— תתנו (ל)

 2% םכיִמּתַהייזזרָאְ םירואָהזתֶא
 ויהו

 י"שר

 ילפכ ךות3 ונסו סיסס םרופמס DE כקכ וס .םימתה תאו םירואה תא
 ןסמכ סיס ינס םדקמכו .וירכּנ ph סעממו וירנד רילמ וס ודי לעס  ןסתס

 לעו וכותכ סיס 6) ססס ופופ ל:8 סידנכ רסוסמ (Ayo לודג ןסכל רפפפ יס
 : סירוס עפסמכ וכ נסו ("כ 23703( רמקנפ עפסמ יורק וס בתכסכ ותופ סט

 תל
--99%%599%95%%%%%%55%5560999999590669999958094% 3978 

. 

 רואב

 ,כעפנ ומכ וסוליפ ז'כעו ,פ'פ ן"וכ ןוכסתל שגלסו ,לקס ןינכמ רתסנ דיפע וסו
 pn‚ סיסי כו ורועטו ,כפת תומדכ וסו , סלעפס כו ס)ועפ סס) ןיפמ סילעפמ וס יכ
 תופתכ סע רכותמ ןפתסס Ans ןינעסו < וערסס 17957 ףוסכ ן'נמכס נפכ ןכו

 799 וס ודי לעם ,ליתפס ידי לט  סעע)| ,תוכטכסס ידי לע סלעמ) ,דופס
 אשנו (טכ) .לופפס den קתנס)ו לטל gend רספ6 יפ ,?6מש)ן ןימיכ סכורמו
 ,ןססס nah לע לפכשי 3 תופס wos סלעמ) Ans סט וכו ann ,'וגו ןרהא
 תנעמ דימה wars ,ובל לע :םרוכה רמא] .('וכו (טגֶמרט 5( 'נ3 סגרותמ סנו

 וו ,תינפכעיס סמופס לכ = ס)לככ ונס ,סעונעס וכרמ תויסל Anm וס ,ותריתב
 פוכזיו ויכרדו 'ס 937 ph סתוכוסלו ,!כםי יככ לכ לק תופסת רפכ) סינפ3 דמועס
 סעמ וס ,תיטרפ סתגססכ ססילע תיגסמס כמונכ ,'ס יכפפ לימת סס כרטי ינכט

marסמ כותכס ונ) טריפ 82 ,םימתה תאו םירואה תא (ל) .[דיפת 'ס נפל  
 ספע סכיכוס oh יכ ,םי)כ רפס3 סו5 Seh ,ןתייזע !ע סופ Pb 65 ,סס

 , ןמופ an 65 סקעעכ ןכו ,סימתס תֿפו סירופס תפ ,סעיליס פ'ס3 סנולכס סעפצ

 65 om ספריו ,סימתס תפו סיכופס Dh ןטסס 36 ןתיו : רמ6ש ,ודל ססמ ספ יכ
 סס3 פרמי (don לו ,ססעמ סס3 סכלמס ינעכ) סיס לו ,סרס ןמופ ססעמ ויס

93mכננכ , Jahרוסמ דוס = סס  onספעמ ססו , סעולקכ ונתכ וסו , סקמל סרונגס  
 סימס



 וכר הוצת חכ תומ ש סולקנוא םונרת
Tas me EN var v2לּוָמִמ -רַטַמְלִמ  yon 

 Rn Kram ray? ee 6 רי יולעמ יפול תיִּב ליִבְקְל

Naeın Miּהיָתְקְזְעִמ  sun)רֹופֲאָה  : BETEN 
 — ותעְבַט מ un הדזתרַא אָטוהְּב אְדופֲאְד אָתְקעַל

 לע יהל אפל
TERלו שא  TR NADכת ליִתְפִּב  

 - רופאה בשחהלע Mi pam | א
 nr ירק ויתועבטמ

 : 5 '+ ץעמ : 5 כ"כ תוכמ '5 כ"ע פפוי חזי אלו ןרהא תודלות

 י'שר

 San 'ל .וסכרו (תכ) :ןפיחס רנעכ -ונפ לוממ :ספי ליעמס לע  כסוימ
 סעקכל סיסכרסו ('מ סיעפי) ןכו סיעסר ילכס ירונס ch warn ("כ סינסת) ןכו
 ןתכימס mans לודנ יטוקכ 6 ססיגיבפ had דרי "5 סול סז סיכועסס סירה
 תויס) * דופאה בשח לע mb. Pr סמנו EM סעקכ) סיסי סקועע ספוקז ינכ
 : טרכנ ןכ סנוד ירכרכ וס יברע "לו קותינ 'כ - הוי אלו : רופסס 3en לק קוכד ןסחס

 תק

0000406009050 0 9009060909009 99H LOPES 60%6-- 

 רואב

 ,סיעסר Yan יכונמ ,('כ Ab סינסת) טיפ יסכרמ ןכו msn„ ןוש , וסבריו (חכ)
jaדבי) רפפפ יאש ,סו) סז סיכופסס סירס , )7 מ סיעטי) סעק3) סיסללסו  
hrלודג ימוקכ 5 , ססיניכמ , ansסיסיו , סקופעו ספוקז ונס ןתכימס  

 וכתפ סכל פרס סיקכעכ ק'דכסו ( 3" י'סכ פ'כ | , ךלי) סתונו רופימ סעקנל
 5וסו ,וכממ סלעמל וסע דופפס סע ורנמ) ןפתס ph וסיכגי רמונכ , סוג ןינעמ
 , תועבטס לע ופכווכ יופ | , סעמ) לופסס סע ןססס לנתמ ליתפס mug סעית 237
 5 רנתמ %וןססכ סו , ןוס יפ)כ דופלס תועכטו = , סיגפ יפנכ ןסתס תועכטס יפל
 ; תווע ןילעמ וכתפ ע'בפכסו .ןות 753 ןססס mh סיבנמ וס ונלכ , ליתפס י'ע תוענמס
 תתז םכעכ ק"דכסו ,(י"מכ) ,טרכ) ןכ טנוד ירנדכ ,וס ינרע ןוסלו קופי ןופכ ,חזי
 יכנו 3% יסוכג םוכיפ ,3לס יתומז )"וכ ןוסנכ וכ סמולו ,סכגי נו ונינעמ 3תכ
 ופכ ,לעפ תרזג) ?עפנ ןינכמ רכתסנ דיתע וסו ,תתז וטרם חזי סיסי ותעדנו] חור

TEN 5('ד1ו סיעסי) נקעי 7139 לד , )3°° לי סירכז) קפת וסל . ('6 '3 עפוס) , 
 סיפנ תיכ ןמ ,תסי לו ומכ וקכיפ Sr ן"כמרסו . [)עפ> ן'ו ןולסת) ץ'יוס שגדו

npס ' Yon)ףונקכ קותנו סליפנ ןיגע ,(כ'כ '3 06( סנממ | ותסי סידגוכו ,(סכ וע  

 ,(ק"דרס תעדל סג תסנ drott ותסיו תסי ומכ) pn ערס סיסי ותעדלו] ן"יוסו ך"מסס

 Am 9 טר
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 m 7 pam ישת תֹוצק ie םתא תְמשְו
 בלה Ss רֶׁשֲא tray ןשחה ּהיִתָּפְס לע אָנְׁשּוח יִרטיִס —*

 ןיּתְרַּת ריִבְעַחְו כ 1739 תיש עו ₪ :הָתְיָּב TON רֶבָע

 jan Jam כהה ep התו Amt רוע יתש
ansדא יח ה " 

 רפאה

 י'שר

 לע (וכ) =: סינפ יורק mb סֿפרנ ws רכ6 ותו. יכ וינפ לומ יוכק וסו ץוחס
 רשא ותפש לע — לו ןימי) תונותמתכ ויתוקפ יתס ןס .ןשחה תוצק ינש
 ותיתתת לס Rp »E3 סנתיס תפס סינמיס '3 mn :התיב nenn רבע לא
 לופפסו וס 255 ךועס יכס5ס דופלקס דנכ וגיק = ונוינטס דופסס דננכ תוסס
 56 ןופכ יפנכס ןפוקס רכעב סעבקי פלס ןפיס | ןתכ דועו וייקמ לע ןותנ
 who כסתס דוספס 7( וס  רכעס ותוקו סתיכ רעסכס סינפ יפלכס 2303

 רגנכ דע ןסכמו ןפכמ וסיככ פלקו וינקמ לע ןסככ ינפנ pa לפקנו (a ורגיח
 תוננפמהס .הטמלפ דופאה תופתכ יתש לע )13( :וינע ןינכוס ויתולקו ןסתס תוס
 תודרויו תונפקנו וכורג דננכ ויפתכ לע סיקנכ סינוילעס לופמס תופתכ ימסרכ תוכותנ
 וקרנתמ תמעל רעסנס קוסו (meh רכוחמ לוסס ינסס 3 :Ei 25 קועבטסו ויפכ
 וגלו סכוגתס (Amp תרבסעסק Don sauna ןמ סלעמנ דופסכ- ןרוכס .סוק> ךומס
 ףוס דננכ ןסו דופלס (Sen לעממ רע6נש וס תופתכס RM סנונכ טעמע סינותכ
 ןימיל ליתפ ופול ןסכורו ןםתכ תועכטבו תועכטס ןתופ3 תנכת ליתפ ןתונו ןפקס
 נמנו וסיככ לע קונו כותל כוותו סיכפ) ךנוס ןסתכ תיתתת סי סנס לטל

3.19 
--5%%99%599%669%56550690905905555.590.950-00.0%0466 53309 

 רואב
 Jg mp לומ יורק וסו , ךומ יפלכט ןוינעס רכטב 0  ,כיעמס יפלכס תופפכס 2303
 ית ןס ,ןשחה תוצק (וכ) . סינפ יורק. mh סרג טיפע רבע ותוק יכ , לופס
 ךנ יס ,התיב דופאה רבע לא רשא ותפש לע + ל6מסנו ןיפיכ תוכופספס תוקפ

WEתולק ינעכ סנתיפ לספס , ןינמיס  duייפ ונוילעפ ,לופלסדנלכ וס , ותיתסת  
 סינפ יפנכס Jena 9303 סנפיש ןמיס Im לועו = ,וילתמ לט דופפס ירספ ,לופפס לננכ
 , ןסתס ןמ סלעמ) ,דופפס תופתכנ תונותכ תולכטמסמ , הטמלמ . סתיכ רפפנס
 , לופפס סע ןרונמ סוקמל ךופס , ןטקס ןמ סעמל-דופפס תופתככ ענק תועכטס 1
 תרנתפסע ,סרוגתס ןמ (Son ,רופאה בשחל לעטמ | .ותרנחמ תמעל רמלנס וסו

Bobןטסס ףוס .דנלכ תופתכס תפיקז סכונכ עעמ | תוכות) תוענעסו , סרוגסס  . 
 וסכריו



 הכר הוצת חכ תומש םולקנוא םונרת

mm, 60תרי  Damכנ בהזה תתבע יתשדדתַא -- 
 9 ..; ןיִּתרַה לע בחרה ןלידנ

 ץרוצק = תעבטה יִתְש : אְנׁשּוח OD אָקְקויע
 תוצק יתש (AN (תכ) : ןשחה ןְליִר pm AN (הב)

 יתשדילע ןתת תבעה (Aa ןח mes Im לה
 NSMED ]יתרת

nn NE 0 — -הרָתְתְו ג  N 
J למלא “AN Mana Pay וכ :יָהופֲא ליבָל 

  IR pmברלה ( coתיֵׂשֲעְו  Sayבו תועבמ
 יושתו

 תמשו

 ירשה

 תונוסכס תונננ תורטלט ןכ ןס .בהוה תתבע יתש תא התתנו (רכ)
 mb תות סיס ךכ םרפמ ויסכע ןסקכ ןעונק סוקמ םריפ לו סלעמל
 : ונפכוס 65 ידוקפ ₪95 תסרפכ ירסט תטוסלרס ןס ןסס ךכ עלתו תוענעכ
 לע ןתת :תתפ לכ ds ססיפמכ 'ב תותונע Ds לט .תוצק יתש תאו (הכ)
 5 דופפס תפכפו ןססס תסרפ ןיכ (Dan תונותכס ןס ןס .תוצבשמה יתש
 תונותתס תותונעס sehn ןס3 עקמיס םרפמ ויסכע ןמוקמ תו ןכר5 ת6 סריפ
 תננממכ תועוקת תינמיס תןרסרס (eh ינס רוס 505 גתמסנו ןימי) ןסקס תוענעכ
 תופתכ לע תולנסמס | - חתתנו : תיללמסס dorot יפקר ינס מס סב ןכו ןיפי יס
 ןסבו לופי Bis ןסתס ph ןיקיזסמ דופלס תופתכ 165m 113 תתו וזכ סל לופס
 סקטד סניפו וסיככ לע תטקונו סנו תכלוס סנוקתתס ןפתס תפס ןיידעו יונת לוס
 : וינפ לומ לא :ךלוסו םרפפס ועכ ותיקתתל תועכע וכ דוע ךרלוס 723 ספי ול
 יפנכס ןוינעס רכעכ )0 ליעמס יפנכט תופסכס רכעכ תונכסמס ןתי נס mh לש

 ןוקס

0000000000 

 רואב |

 תרערט ןס ןס , בהזה תתבע יתש (דכ) . 'וגו תוענעס יתס תל תתנו , ןפעינק
 mb amp סיסיס , ךל םכפמ ויטכע ,ןפת3 ןעונק סוקמ טריפ נו , סלעמל תוכותכס
 .(י'םב) ,ונפכוס 89 ידוקפ )5 'פ3 ירסט תוכוטלכס ןס job ך) עדתו ,תוענעכ
 יתש לע . םחפ כ לע ןסיסלכ 'כ , תותוגעס ne ! ,תוצק יתש (הכ)
 , ןכרלו ןמוקמ תל סט טריפ כו ,(ג"י קוספב) ס)עמל תוככמס ןס ןס | , תצבשמה
 ,!מסלו ןימיל ןפתס תועכטב םוכותתס תותונעס יפפכ ןסצ עקתיפ םרפמ וס ויפכע
 תי)פססס תורפכטס ישפר mer „pm לע תלנסמכ עקות hun תכקרעס יספר ינס
 תולכסטס ןסי נק meh„ לס ,וינפ לומ לא . תולכנטסס תפ ,התתנו .כקמס לס

Ee MoI Tom Ilרעב  
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 = קמ | ו לע השעמ na תשרש ןַשְמַה
 :יכר בהר ,ולירג ,דבוע ,

 אָנשּוח לע ריִּבְעַתְ 3 {my ₪ :רוהט amt תבע
 am ןקיע pma Ant תֹועְּבט יֵּתְׁש man לע

NORD Nana תי am לע תֹועְּבַטַה men A 
 לע  anאָנְׁשּוה יִרָטְס :

 ה ה nn 0( Pain תוצק ינש
 תא

 י'שר

 .ןשחה לע (בכ) :ס)כ ןכו ןועמס) סדעפ hab" | סדופ = . סינכ6ס רדפ
 יפרפ ןו) .תשרש :ןינעכ .סטמל םרופמס ומכ  ויתועכטב סענקל ןפתס ליכקב
 ססנס (en סיוקפמ סיסי 5 ף6 Jah עקתסלו וממסל ןעפנ ןימקמס ןיֿפ
 ףלו תומס ןינעכ סנעמנ תוכומקס | תורסרט '3 ןסו דופק3 יונת סיסי
 ס'מ m סריתי ם"יכסס רעו סיטרש ןוס> קורס ןכ ססנמ רתפ תורסרפ
 תירכע | ןופלכ תרסרט Ah  ןירכד ת6 | ספור יניקו סקירכס ס"מו סםנסנס
 תוענטכ סעקקתס סלעעל רועפס תולננמ וס .תלבג :סנסמ ןוט)נכ  תלט)טל

voלופג לכו ןסקכ 51393  odתבע השעמ :(4"עלכ לי"ימוזמ ס5ק  - 
 כמוכ ןכתי לו .וכ סענקל ידכ ןסתכ ךרלל .ןשחה לע (גכ) = :סעילק ססעמ
 DE תמ תתנו רעוקו רחמס וס סמ ןכ ס5 וינע ןסייסע תנסה סת
 תונק לע תיסעו לרקמס ת:תתכ כותכ) וג סיס וכ DW רנכ נסו תועכעס
 תוצק ינש לע :ןכ (mp סת ךיבכ תורפכפב ףו כסז תועכע יתע ןססס
 :דופ0ס תופפכ din os תינפמסנו תיגמי) רכס דננכפ תוקפ יתשל · ןשחה

 סתפגו
22.2000 22 .227227 2570200200777 0777527 2222222702720 

 רואב

 ,ןפתס ליכזכ ,ןשהה לע (בכ) . [תומעס לע סינכפ קנו סינכ5ס לע ויס תומסס
 ןעיפ יפרפ ןופכ ,תשרש .(י'סב) ,ןיגעכ סטמ) םרופמס ומכ ויתועבטב ןעכקנ
 ob ‚end 'ןיוחֿפמ vor ₪6 ah, ſots עקתסלו ותפסכ ןליפס ת5 ןיוסקמס
 "7 ת)עב תכפכע תלמ סיסת.ו'פנו ; hrs סגכותמ ןכו , (י'כ) , דופפב יונת סיסי

Araםרקמ  Adtן"יעס לופכ תוכקכס ת)מ נתכ ע'נרסו רח קכטמ תסכקו ,  , 

Pd ohויסיו , תופרס וס וסונפכי  ob8יכס ק'לכסו , םרפ עונמ ססיײמ ןכ  
 לוס ,תולכג ירכסמ ם'יכס תפרפכמ כתכו ,תנפנס mon , רערע פרפנ ססינפ סנ
 ס5ק ed לוכג לכו ,ןפתס 3וכנ:  ןיסיט , תועכטכ סעקתתפ ,  סלעמל רומפס תלכנמ
 סוכ ס'גסרס END וכרכזס רככו = , [(םיוג) 'לכו ,'יינֿפפפס [bio ז'ענכ ?"יימומ6
 םוקפ קרפ וס כ'תל יכספ , ןפסס ךרול) ,ןשחה לע (גכ) . (ד"י קוספ ?יע))

 ןתעיכק
(Aז"עלכ ומ  , soma ‘ph (pi)(ןעגירכע)  asomer * 
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 ו

 : 'כ ס"מ סטוס םתאולמב : 'כ כ"י סמ שישרת ןרהא תודלות

  י'שר

 רועיט .קמועכ בסז תונסמ סיפקומ סתפונמכ סיכוטס ויסי .בהז םיצבשמ (כ)
 סיסי סיננכ לס ןויכע יונמ רועיסכ סתולמכ od וסז  ןכ6ס יכועכ םלממיס
 סודות רדסכ .ומש לע שיא (אכ) :רתו תלו תוקפ 63 תולנקמס קמוע

 רדס
ID33352%%955%%%%0055 5600050 64050 0500 6400 290056 - 

 הוא ב

 ט'פ מס'כ 'נס3) ל"ז ס'כמרס כתכ וננס סיננ6ס תיננפכ סכסו
 .סז רכד כ'ו ככס) וכ 85י ןיסמ עלוכ

 )ו ,  תועכורמ vor , (ו"ס
 , םתאלמב . סירועס ויס , בהז םיצבשמ (כ)

 , סתופונמכ ed וסז ,ןנפס יכועכ 6למתימ לועס קמועכ בסז תולנטמ סיפקומ
 , רתוי 6ל| תומס 6 , תוכנסמס קמוע סיסי סיככ6 לק ןיינע min  רועסכ
 וכסקי נע , תולונע סינ3פס' ויס Ads ל"ז ס"כמרס) וכ 5י סומס רטפ6ו . (י'טר)
 375 סתודלות רדסכ , ומש לע שיא (אכ) + ah יטמ ינכ סי)ונע ןיכס תויוזס
 ל: op כ'כו * ("ער) |, ס)כ ןכו ,ןועמסל סדטפ | , ןכופר) סלו6 , סנֿפס
 וס ,ריפס dv כותכ 7’ סמ סיסי סוס כלסס יפכ סנסו |, (ו"ס מס'כ Son ט"פכ)

Ernaל: 59 כתכ 'וגו ןד ריעס סט ופכקיו יכנ (ט"כ תי) סיטפוס 'סכו , סד)וס)  
 תומע סו תלתתכ וככונט רדסכ וסו ,תיעיכקס ןכ6ס ליסט ,ספ) לע ןל סט סיספ
 לכ ונלס תומסס וכלס  ימ)םוריסו ע'כיו dr)„ כרס ירכד (30m קתדנס ס"6ר ןייע)
 כתכו , ןימיככ ספשיס לעו סדופס לע ןנופכ סיס סלוכ תעדלו ,רח 103 Dan דחק
 ,נקעי pn ססרכל כותכ סיס ןנופרמ Dans (ז'ס ע"פ עס'כ 'סנ) ס'נמרס
 לע : םרוכה רמא] . סט תויומ תויתופס לכ ויסיס ידכ ,סי pas ןימיכנמ סטפנו
 יכסע ,ועפקמכ טיפ סו 3כותככ רומפס לע לכ ןכו ,תוק יפ) ,תומש

 תופס
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 האעיבר

IH 066660660 664-5066029 56-0646400 HUGH SG FOSC33  — 

 רואב

 תכווככ יל ס6רג ,רכזכ נס ןפוקכ סיעונק ויס Er תעד)ם 3תכ רסנמס סנו , תוכסרע
 ןתופ ,(ג"י קוספ ליעל) 3סז תוטנטמ תיפעו קוספכ תוכעפנס תונקמס ןיפע ל'ז י"ט

nissenנ לש ' mhכפוי סיכומס ויס ןס יכ = , לופ6ס  dh69 ןסו) רולס  manכנכ  
 ןככדכ לכו ,('כ קוספ ןמקנ) סתסולמכ ויסי כסז סילנטמ רמלט סמנ יד יכ , בותלצ
 , סיכמופנ וס עדוג יכ , רתוי םכפ) ךלו5 ןיפו , סיפנטמ סיסועס .סיככ6ס  ינמו6 לש
 תסקכמ np) nfhns סקפתסס ךפ ,סתסמס ןמכ תייטע ןפופ סכותס סטריפ Pb רס6כ

 וו , (כ'זס'כמרס סג סמ ם'מכ סיקקוכ) Dann ןפופנ )"רו ,(סכ 05( חקר סטעמ

 ,כסז תוכיתמ '3 ןיפכ ווסו ,ןסתכ סע לופס תופתכ רונה סוקמכ ,ןכמ טטמ) ויס

 לוכעב תוענמס 76 ,תועכס ןיעכ , 2305 רכעמ תוסנופמ ויסט רטפלו , תופוג ןכות נו

 , סנסו סנס תורזומו תוקכוי , סתוורצ ספ תוכפוי תוכסכסס ויס ,  תו)וגעו תולולנ ןסינקנפ

 לקנמס ופיכס ,ס'נקלס 'יפס סמ ?DAN , ספי תוקדוסמו קקול3 תוזתכ ויס תוכסמבו

 קיתעס) ורפסנ וכרדכ , תועכט; ונגה תוננסמכ רק | ס'נמרסט רספלו , ד" קוספב
 רוט . [נותככ man 65 תוענפ יתס  ףיסוס ךכלו = , 5כוק לכ) ןכומ ןוס) Ih תועסס

 , ןפומסו ןטסס nah תעלכ סיטרפמסו סיענכתמס ונתכפ סמ bon סלועס , "וגו םדא

 תופרוסמ men תוקד תורכס 656 וגידיכ ןילו ,כוריננ ןסי)ע לומע) וכ) רטפ5 יפפ ,וס
 Der‚ סיס m סיסכפמס ורמי , עולי כוט ןכ6 סכקמ סע סיפעפ) תומיכסמס , תומסס

 תונר סיננללו סיפ)תתמ סירקמ תח ןנ6) יכ ,תועיככמ da תויֿפרס ןיפט עולי רנדסו
 ? פוקס ספס Dam ןכ5 סזי6 סרקמ לע 15 סרקמ סזי6 לע וכ) דיגי יו ,סיפתתסמ סירקמ
 סינכפס ha סונוכתלכו  סינופכס תורכמפ תוגוטנכ סימגלתמסמ "6 לכם (mh סול

 5 יפלטוריסו ע'ני\ סונקנוק dot ימרפ  ןוש)) סימגכתמס סגו , ותעדו ותרנס יפכ ונס
 pam“ ינוקוחס ומכ ,ןסינפ דומעל 17 רע6 סיטרפמס ןכו ,דתפ ןפופ לע סתופ ורחפ
 כתוי 003 סקיפססק ומלעכ סדוס Sch יכמפ | ,סירכד סס3 סנרסק  סירונגס יע לעבז

dowלע = ,ליעוס כנו כזע 695 ןיכעס סזנ סעיניסשט ססילע תי סנכ , לכנס רונלסע  

 סיככ6 ןסש ,ספםיו ריפסמ nm „< סרתפ לם mache סנרתמס HER ספי ןכ

 .[('י 73( סנעמ) ם'מ ןייע] קפסנ רכדס ריפסכ ףל\ , ולס תומסכ סויס דע תועולי

 סגסו
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 יישר

 :סיללמ eds ןפו6 (Amp jo תונקותמס תוכנעמס תומוג תופנממ סיננקסס
 סינכופמ
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 רואב

 :ןיטכינכרוד) 'ננ bרקנ) סרדסו סיפי ןמעי לו ,ד5 לכמ ספרתתש ילכ Hans„ סרקי

 תוענעס DEI תונותתס 261 תורפכפ יתס יכספ , ןכ וסס ךל עדתו דוע 3091 , (טסמפעב
 ךפיס = ,סיככ6ס כפות סס סיתכ תונכפמס סקו , דופפס תופתככט תוככקמכ תועוקת ןפתכס
 תוענפ ns סע ויס , כ'ז ס'נמרס תעד ס)עמ) וננתכ רככו) , תולטרש ןס3 ועקפי

 ופמכי סמו , (יג רפס 'ת קרפ סייפור) תוינומדקכ ןופיסוי כ"כו , תונענעס 193 םינכסל
 ob יכ , סיככסס (sum נפ .,תורחפ תוננעסמ ספ ויס oh סנווכס) ןסכק תועונ סמ
 536 (? רכע) רכעמ תוקלופמ peht תומוגנ תוכפכסס וסנכי ךי6 | , תורטרפס ןסכ סינכס
 zb יכ :יתעד יפל טעמו , ססכ סיסנכנ DWEIED יכקנו , וכרמ6ש ומכ תונ)ופ ןס
 ופכ ,סיסכוכס םופתל תוגנומ ספלככו , סיחמכ 073 סישנ6 ,('פ 5 '3 פומס) ןנקס

Hanfוסוקיכדס סיסכפס ילעכו נככס סנסו  DD)ינפר ספעיס , תולכסמ תכסמ 'יפו „)1  

 , סיפנס ךות תועקוקמ סינכֿפס ויס ןֿפמרמ ןעקסמ רמס סונקנופ תעד לעו , 3יבס 301
 ככונס סיפוטמס ןינעו ,נ'כע ,סכעמנמ ןסכ ןיזסופו ןתו6 ןיפיקמ תוכמכ von ןיקוי ויסו
 WINE תיזג יככ6 סגייסת לו , ךכ ופכננע תומלפ סיגבפס סכייסתפ יתעל לע סיב

 לכ יכ ,תוטנס ןופ)מ תופנcפ סונקנופ סגכת ךכ)ו , סולכ jan ans 16 , לודג בלסממ
 לע ןכו , תומגט nein יונס סגרת ןסכ Jah , enn יונמ סגכת תומוג ופ סי)כ יולמ
 פוס נ3פ ,ינכ נמיס רכד טיפ יכ | , סילטפ סגלת ,(ס'כ ס) ןמקל) 3) תמכמ סת
 wos יפ) , סיֿפונמס ןינע an 82 לופס יננ3 ךכ)ו ,סעכתנ סימלט ויס ,תומ)ס
 ינכפב ל30 , סתbונמכ כ'6 ויס פנו , ןכ5ס יקרס וקטי רספכ ,נרפי ינכ תומפ ןסב ןילכוק
 ת'ע ףד) סמוס 'סמב נ'וב ne ומכ , ריפס י'ע ס6 יכ ,ילכ3 תוסס ולכמ כ ןסתס
 ןסינע ןיסכפמ ןילו , ספות יקותפ רמנp ויד ןסילע ןיכתוכ ph וננס סיגנ5 | ,(נ"ע

Inkaרמקנס  Ban sb „onfiinsס'נמכסו ,'וכו רימקס  drכימקס ריכוס כ  
 (ג"כ סנו 'ס כ ןפקנ) םופלמ) Jah תפרתכו כותכס סנסו .סז לע ת'נס ann רככו ,כ
 ירסו ,סתוֿפונפנ סיננקכנ סתות יתותפ תתפכ ועדיע םכפמפ ,כ'ו ן"כמרס 'יפ) np קופד
 י'ע סתוס יתופפ תולורמ סגייסת 5 סכומ סיכנ6כ רכונס סיפולמס ןינע וסוריפ יפל
 : תומלט סינכפכ רימקס י'ע קתפל ועדיש ’I כרס תנווכ ילו , ריעטס י'ע oh יכ „<

Anh}יתעד לע , סמ)ס  phסולקנופ יככלמ יכ , ל"1 י"םר לע ססיפת נ"ז ן'כמרס ירכדכ  
 תועקופמ סינכלס ויס ןופלס תועמפמ סנרלפו , ערכס ןיפ ,ןלמרמ ןעקסמ סגרתמט
 תונמ וכרל יפ) כס םרפי ךי6 סג ,ן'נמרס ם'מכ , םונלומ י'ע תוטנוכ 5 ,  תומונכ
 תנתכס תכ3קו , ('ד קוספ ליעל) ץנקת תנתכו ,תנותכ3 תוכומפס תלכפו ןכו , ןנעת

 סט ועקתי ךיפ ופעדל יכ ןכמלב י'סר Ip 'יפ זתדפ כנדס רקיעכו ? (ט') קוספ ןפקנ)
 תורפרפ
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 יישר

 (1"עלכ ט"מנכיכד תמש ותתעכסו 1937 ררנמס ץעפסמ "ד :ןיס לוקלק
 ןידס םנועו ןידס רמגו סייד ינעכס תונעט ירכד (Amis 'ג םעסמ טפסמסס

ohתוכמ [כופ ס סתיפמ םנוע  mm. Dw_ch.רוכיכ 3165 םמסמ זו  
 תרז (וט) : ןינימ RERDM כטימ ספעמ - רופא השעמב : וירכד ככבמו םרפמפ 037
 יונת ןכספ כג לע ויסו כמי ובל דגנכ (mb ול לטומו לופכ :ובהר תרזו וכרא

 ןסתסו טעמ (mp תודכוו תונפקנו ויפתכ לע pophy תופכס דופלכ תופתלכ
 סט לע .וב תאלמו (זי) :ןינעכ םרופמס ומכ תועכעו תורסרסכ ןסב יונפ

 סינכקסק
NIGH 27777777 57777707777 777 7777.27 07 7277777707700 

 רואב

‚Toonס'נטרס כ'כ  „Srסיסרענ ק"דרסו פ'נפרס 'יפ ול 3וכקו  „En Erbןכו  
"Eyל"ז  yaיורק וכותכ ןותנס כתכס סס עפ ,('כ קוספ)  „EDEN237 ונינעו  
pt237 תוקע ספ סימכונו סיטפסנ  ohןפכו =, 8)  jen anaלוקלק לע רפכפפ ,טפסמ  

 wär 'כנ) ו'ענב טג'קמעפיכ תפל ותסענסו 1937 ררכמס ,טפסמ 'ל + ןילס

 'ל3) 797 ילעכס pypp ירכד ,תונוסל 'ג Encn טפקמסס = . (נגורעטרָמרט גנורהיפסיומ
 סנועו , (ןפכפרפס )ייהטרומ , ןפטכיר) ןילס רמגו (ןטרהיפסיומ ע5כ0וסטכפר עניו , ןטטכפר

 , ןוממ erw ספ ,תוכמ פגוע oh ,סתימ םנוע oh ,("לכ טֿכירעג ו6 טכפר ומד) ןילס
 ןינעמ כוכק וסו ,ל'כע ,(ןטרהיֿפסיומ) W937 ררכמו םרפממ ,סירכד רורכ ןיס) טמסמ וסוז
 ab סיסיט ,לופכ היהי עובר (וט) . ויככד תפ סימתמו רילמפ op ?ע ,סימתסו סירוס
 תאלמו (זי) · תרז לע תרז עוכב וספ 5מכ וכרפ) ונפוכסכו ,סמ6 Sn hyot תרז וצתרו ספ
 ןוסנכ ןתומ כוק ,ןסל תונקותמס תולכסמס תומונ תוקנממ סילנלסס סש לע ,וב
 סיגכפס ויס 099 תעלו , למ קרט סיסרטכ ק'לכסו ס'נסרסו "שב כ"כ , סיֿפונמ
 , ןסיתוהור ענבלמו סעמלמ ןתו6 תופיקמס , תולכסמ סיפרקנס 3סז 5 933'0 סיעקוקמ
 ליעל) סמורת 'פכ סו לע גיסס כ"ז ן"נמרסו , (ו"ס מ'פ מס'כ '903) נ"ז ס'נמרס כ"כו
 תדמכ בטומ סטמלמ וסעיט וסו ,"ןפמכמ סגרתט סונקנופ ירכדכ תוכנטמ ותעדלו ,('ז סכ
 5מרכ סי) יקפמו ל"ת ןוטלמ ,ןכסס ת6 ung סיכסס שלם dm ונממ ןיפילומו ,ןנֿפס
 ah לככ סויס סנ wur ןכו , (6"ע ג'ק ףד תנס) 6)ורפד 55מרכ סיעוכד ןוגכ ,םלוכפל
 סרקי — —

p’ment )1ע)כ "] , deresnement037903 ראפ גלרטרַאֿפ רפכי!רכיא) ( » 
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vaתכע הרשעמ םתא תרשעת רכש ןח  
Ack = mmm Bm AN 

 na תִרָשְרַש Sn : אָחְצַמִמ לע אָחָליִרְג
 my m Di : תָצָבְשְמַהְילע אָניֵּד ןשוח ריִּבַעָתְו ₪
 בשח הרשעמ טפְשְמ : ןשח פע ןפא "בש

um Aקן" הי *  N NTENּהיִנִדְבַעִת  NITונשעת רפא —  an 
 אלכת

 תלכה
 :'כ 'ע fen השעמכ : b’ ז"ע ןיכרע י'כ ת'פ סיתכו .'כו ' כ'ע פוי ןשח ןרהא תודלות

 ₪ ר

 Dh תוכוכ) ןיסועס ןסופכ סינפכו סינקנ ססעפ לו ןיטומ תעילק ססעמ + תבע
 + תרשרש תא תתנו :(1ו"עננ םרי"ישסנפ ןיכוקס סופקסדרע) ןיסועס ןתוקכ
 וקייסע תו סוקמ וס cs לו do תולכטמ לע םוכע ססעמ תויופעס תותוכע לש
 רומה ara ןימו וכ ןוסל ןפכ רומפס סקעת ןיֿפו סתטיבק תֿפווכ נו תורטרס לש
 לעו ןתייסט לע סוולמו רזוס ןססכ Russ יכ דיע ed 6:6 יופ ןוש ןלכ
 סע תופעל ספ תוננzמס 7 תנקמ עידוסל 896 ןקכ בתכנ נו ןפועיבק
 תוכסרס ספעתסכ) P וקקזוי Wo תוככםעס «P m תו ךנ כתכו דופפס
 לע רפכמס -טפשמ ןשח (m) :ולנס תולכעמס לע סגתס jena לע תמכגמ

 לוקנק
2 20 07 200 7277220000222 777772270777 2202022707770 

 רואב

 -י'כע nds‚ סילכס ןיעכ ha ןיתכועמ dan‚ ןיעכ תויוסע ויספ כפל ךיר5 ךכל
 סנסו Wo תופכטסס !ע תונע ססעמ תויופעס ,תופונעס נע , תרשרש תא תתנו
 סולט .רוכעכ oh יכ ,ןעינכ לע נו תורסרפס תייטע לע 5 ספ סוכ 89 כ"ז י"פכ תטפל
 לע תו)נגמ תוכסרט סקעת רפכס ,ןכרכ תלקמ סג רכז , דופפס סע pissen תוסעל

jeneןפכ סולי ל"ז ס'נמרס תטסלו ,וננה תוכנקמס לע סנפת  nn)פועכעב תורקרפ ית  
 9" ס'כפכסנו .ןפת3ס תונוינעס תוענפס לע ספמ תולכויס ןסו ,דופפס תופתכ ףוסבש
 ןיעכ bp„ נסז תכנס,  עונפכ םפלנ יכ on„ ונוס) ך) קיתע as„ .רק6 'יפ
 סעולמ ,ססג תת סכיתמל תוכפכפס .Eh וכ סיגכסל ותיעלמכ ןימוג קיש נסו נפ סט

 םנכתס ידכ | ,יעמ לט תוכונתס יט6ככ ןיסועס , (ךפטנק 2"5בו) ז'ענכ ןו'טוכ , ףוסנו לוכנכ
 לפותס סטס סיסיס וכ כפוי יכ ,וירכד ןיפרנ תונכגמ תנית רולככו , ל"כע "תוכנסמכ
 סנכופפ ןכנו ,ותועינק סוקמ לע סרט Huhn ,ותייקע. ןפופו 9370 Dann לע סרומ
 סידינפט סיפופסו סירופס תפ 693 סינתונע יפ) , טפשמ ןשה (וט) | did 'יפכ 3
 יוכק ןככ ,(6'כ זכ רנדמב) סירופס עפקעב ו עו ביתכדכ | , ססיכרלו נכסי טפסמ
 טספסמ \ — —

* rob YS eucencicrs :cncensiors (רעשסעפכוור) ' ז"ענכ םר"ייעשס (1 
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 לע aus pam mans לע . RB— יתש--תַא

a enיפה לארשי ינבל ןרכז  u NN 
Gm: 335 ָתצְגְרְב 
m. Has an Omas mas שנו 

 ןיִפֲתְכ יתשייללע הוה גל  Ep, mmלע ַײ
IKT יקרופתכ PM — 
BER דיִּבעזרו 0 Mey ₪ Mer, 0 Beer 

 תעש  0 Hanיבמ יתשו  perנפ
 תרָשְרַש  am map na anטה נה

 ריבעת
 . השעת

 :'3 י'0 ףמוי תישעו ןרחא תודלות

 י'ש ר

 isho 5 | קַככוס תלכממס תנמנ תולבסכב סעקפמו ןכסס תדמכ מוג ןימכ 33

 סימנס ס"גקס סלור סיס .ןרכול (ar) :דופפס תופתכְנ תנגסעס רנקפו ביכס

 ea סיתט תולכטמ ץועימ + תצבשמ תישעו (גי) :סתקדכ רוכזיו ויגפכ סינותכ

 ןסוכיפ ךכל רמוג ןסקכ תטרפכו DS תנקמ 006 סן  ססרַפַּב סתע ך) פכיפ
 השעמ : סתול סקעת Jena לוכנ ףוסל כ : תופס , בהז תרשרש (רי)

 תוכע
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 רוא ב

 , תופכסמנ סעקשמו ,ןכ6ס תדמל מוג ןימכ 3013  ןכ5ס כעומ ספועמ 3סז תולנסמב
 קוספכ ןנסנו דופפס תסתככ תוננקעכ תל כנתמו , גינס ןנתס תל תככוס תולכסמס תפנעכ
 ונפל סיככו) סיענטס תקלנפ פולוס) ,ןרבול (בי) + סזכ ו ן'3מרס תעד hin ו"י
 ,סיתש תוכנקמ טועפ ,תצבשכ תישעו(גי) „9203 ופכורי סתוכּו ,תע ככ3 | סנעפי
 י'סכ כ'כ ,ןסוכיפ ךל רמוג ןפתס 'פכו | , ןכר5 תנקמ 835 וז ססרפב סתע ךג .'יפ נו
 כנכו ,ןססס 'ק3 תועכוקמס MIEIED ןס ןס ספ תוככמס תוכסכעס ופעדל יִכ ,?'ו
 ןזתס לוכג ףוס) ,תלבגב .תולענפ , תרשרש (רי) .ןְכ ויֿפ ס'ננכס תעלם ךיתעלוס
 355( סינבכו סינקנ סקעמ כו = , ןיטוק תעינק ססעמ ,תבע השעס .סתופ ספעת
 כ"כע "םרי"יטסנ6 ןיכוקס תופסקדרע) ןיטועט ןהופכ 95 תוכוכל ןיסועט ןתופכ (י'לכ וס ןכו
 ולו , (כ'ע ב"כ ףד) ס5יכ on 5רמגד Era" וס ןכו ,ריי'נילנ כתכנ י'כ י'פרבו , נ"ז "קר
 וז תוכוקת תוענט לס תוילומ תוילוס תוקע תוכפרפס ויס לם י"עכ תנווכו , (סמפ5יור) "3
 רמגומס ינכ) ןיטועס ןפופכ , סעי)ק ססעמ oh יכ ,תורונל ןיטועס Aa יננכ ןיעכ ,וזב
 גו תיק סמשנש ,י'כמ ל"ו ס'נסרס (He ךכ קיסעפו + תוקקפדרע כ'ותל סיפרקלס
 , תופלול ןיעכ וזכ וז תוכותת כת ןינעכ תוטל שלם מיס יפ) ,תונע סקעמ" :ספדסנ

 ךכל
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 Amen םתח יהותפ as שרח 202 ** —

WED4 .= תוקע ףלגכ  % rahתמש לע םיִנָבֲאָה יתש"חתא איכא  
 תרוצְּבשמ 208 .לארשי Pe לאָרְׂשִי 32 תַהָמַׁש לע

 : 4 ; N משו 5) :םתא הֶׂשֲעְת amı בקר Sm ןעֶקְׁשְמ
yon a) N TEYAתא  

 תי

 :'כ np DE» יחותפ ןרהא תודלות

 י"שר

 ס"כ ותדנות סוקמכ כותכ וס ןכפ למ ןימיכו ףסוי Yan רכססי רסקו דג תינסס
 םרס סיננמ לש mh ססעמ .ןבא שרח השעמ (אי) |: תקפו תס 323 פויתוס
 (ר"מ סיעסי) ןכו -ופוסכ קתפ דוקנ וס ךכיפלו ויכתלנס סכית) לוס קוכד סו
 סיקוכד סנפ ככ  דלעמ לזרכ םרה (Dt) ןכו :סילפ de םרכח וק סטנ Dip םלס
 תויסופס תולוכמ קזיעד ףלגכ שרפע כתכ ומוגכתכ .םתח יהותפ : סיוקפו
 . תמש לע :םרופעו רכינ 3תכ תרגל סותת) ססס תועכט יעתומ ןילכותס ומכ ןכותב
 ןכלכ 369 ספועמ כסז תולכסמכ סינכלס תופקומ תונכסמ * תבסמ :תופסכ ומכ

303 

— ECOSOC OSLO OO cE 

 רוא ב

 ,ןfמכ נד כותכס on Sr גרס לע יניעב ס)ודג ספינפו ,)"ז י'סר ל'כע 'תתו תפס
 bi סתללותכ סינעס תייכנל ק"ת) ,סז 9373 Sm win (ק'ע וכ ףד) סעוסבק
 סלוסי ,סוס רדסס לע סיבותכ תומסס ויסו סלקומ סלוסיק ינפמ | , סתד)ותכ סנוקרס
 ,רדסס לע נ!כ סרומ סתדלותכ ןי6 ל6ילמג ןכ שנינס 'כלו sone„ ןד יול ןועמט ןנוֿפכ
 ססכ רקס תומקכ לו ,ססינק ססל רקס wo סיכקנ ויסיס ,תופסס נע oh יכ
 סנו תנתפכ Mare רדסכ סיכותכ ויסו ,  ינועמס לו ןועמס «3969 ל ןכופכ ,סקמ
 han לסל Ina «3 סינסכ ,ןסמ תספכ ןלוכז רכטשי סלוסי יוכ ןועמפ ןכופכ ,תופפ
 י"טריפ ןכ ,ףסוי Sch דג ילתפנ ןד ןימינכ ,סוכ , ע5553 תותפסס ma ןקכמ דחו

 ('ט 'נס מ'סכ (os נ"ז ס'נמרסו .ןפעכ כד :מותכ ha וירכד כ"ו ,ומלעב ספ לז
 לע ותעדל ס6 יכ ,ויככד ת ל"ז י"עכ םריפס ומכ לו Shin„ ןכ גת 'ככ קספ
 ןועפס סינקנו , ןסמ תת63 ףסוסי לג ילתפכ רכסי וכ ןנופר סינותכ ןיס סוס לדסס
 שרח השעמ(אי) dt) ס"סגסו ע"כ ןייע) ('ינס 'י Sen) 1093 Sch ןד ןנוכז סלוסי

 , קתפכ ם'יבס ךכ) .ויכתנע סכית) קוכד סו Eon ,סינ:6 לש ןמופ ססעמ ,ןבא
 וס .םוגד לקסמט, ס'נסרס an ,(כ"י ספ) ds םכמ ,(ג"'י דמ סיעטי) סילע סרח ןכו
 een‚ מ'ע לרפגס סיס ונס )"כ | ,ל"כע 'ספוטת לו ,סכומק ת"יתס ןכ) ,כנ ןמכ
 ומוגכתכ ,םתח יהותפ .ת"ימס פ'חכ תוכימסנ תויסל יור סיס | , ןילמק ינסנ ,רכד
 סותתל ססע ,תוענט יפות ןילכותס ומכ , ןכותב תויתופס תולוכס "6קזעד ףלנכ טרפמ כחל,
 סיננֿפס פופקומ , תוצבשמ תכסמ . תופסנ ומכ .תםש לע . סרופמו רכינ 3תכ ,תורנפ

 תולכקמכ
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mpn on ₪ —יד  INTENבק יש והשעמכ וילע רשֶא  

Ka * an mm De7  

ra —* xיתש :תֶא חלל | ט) בפתו ₪ : רש  as fan m a8אלרוב  
 De ןָהילע am תומש :םהילע תחתפו םהש

 — Be יי םתמשמ השש 6 :לַאָרׂשִי 2
 — res — ann ןֲאָה לע התהמשמ

ed) ּורָאָּתְשַאְד Na” any DAN הששה 
 KIN DENT = השעמ ) (אי) :םתרלותכ תינשה

 רבוע א : ןוהָתְְלּותְּ — תו:
 ןמוא

 : סע סעוס םתדלותכ :'6:.ו'ל סעופ השש ןרהא תודלות

 י'שר

 -רבחו :םסיני5ס דננכ 9: ססינתממ סטמל לו ססיניקמ סנעמנ 55 סעיז סוקעב
 «an נו sen3 סטמל טקמב סתוש רבתי דופלס תופתכ יתס ןפופ סע דופקס

 וס ודי לעט Sun .ותדפא בשחו (ח) = : סלכחמ ךכ רו דככ סגרופ כ ומע
 : סרונסס יס Swen תפטכ סלעמ) .וילע רשא :וטסקתו ןסכ) וסנקתמו ודפסמ
 בשוק ססעמ נמס תנירס ךכ סינימ תסמסמו בסק ססעמ רגיסס תגיכקכ ,והשעמב
 :טרכתיו ד3כ נגרי לו mh סיסי ומע .היהי ונממ |: ןינימ תסמממו

 כפו .תתס לע ילתפנו ןד סדוסו יול ןועמס ןכופכ ns רדסכ :םתרלותכ (י)
 תינסס

REREAD 

 רדע ב

 < רתרפא בשחו (ח) . 71:60 כת סע טתמב סרכחיו , 733 תופתכס ת6 גורפיפ ,רבחו , (י"פכ)
 ,וילע רשא .וטסקתו ןסכ) וסנקתמו ודפלמ וס ולי לעמ רונמ ,'סיכוקת ןיימסו, פ"ת

 מע ,היהי ונממ = * ןיכיפס ססמתמו כמוס סקעמ ,והשעמכ = רניסס תפסכ סלעמל
 וכ ןועמט ןנושכ = , וללטש כדסכ , םתרלותכ (י) . טסמ י'ע רנוסמ לו mh„ סיסי
 ךכס bin„ ןימיל ףסוי ןגוכז רככטי רס5 דג תינקב עו ,תחֿפס לע ינתפנו ןד סדוסי
 23 תויתול ס'כ [(ת'י סל  תיטפרכ) ןימינכ ול רק וינפו] ותדלופ סוקמכ ותכ וס

 תחל



 * תוצת תכ תומש םולקנוא סוגרת

 דלא em Pan Man הל ןח. ןפפלמ ןיפפב
 ינש לע ו

 ישיר |

 sen סעפנמ רליסס *'וגו תפתכיתש (ז) :וחמ וז תומוד סירבע לס DIN ןיפש
 ןהכ לס mm סיסנס ריס תמגוד סלעמנמ וכ | סדומלו סרונמכ יס דופפס
 לכ 729. תת תינקכ תועונר RE ןימכ תוכיתס יקס 3603 Dan ויס

anaןרוכס ירי .לעו סזסס דפ 7 תויפקנפ דע ויתופתכ יחס לע ןפקוזו ףתכו  
 תופיקז ויס וו :רופמס na non ןולס .וב> דננכ וינפנמ (nf ן:חס תיענמג
 ינש לא : תק 323 חק * תועוגק ססס יגכ6 = יתסו ויפתכ 792 תוכלוסז
 רגגכ דע גתנגו ןהכ לש וכ דעכ 036 וכפר סוס קנס דופק לם 1209 נפ . ויתוצקי
 aan :ןיס עניכ ורנתי 52 (ר"מ פקותי) רמקנס (1 ז"עככ ם'ידוק ןירוקפ סיני

 סוקעב „
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 :רואב

 ,סנעמלו וי:תפמ ויכתפו סד6 Ic ףונס )כ ת6 תוסכמ תופתכסו ,וירחפ)מ ןיכ וינפלע
annן95 856 ,דחי תופתכס תורכומ ויס 65 סם  neתולוע תועוככ  ‚vb do 

 ורפופ תל ףפוכו סדונעכ קוקע ןסכספכ ןכ 05  ,וינפנפ ןסתס תוכסכקנ תורנתתמש
aבונד ןיקפמ כ'תלו ,ד"סס) | , לפוג ןמססו | , תולרפתעו תוססככ  

 ,דופס en לעמ תונוינעס דופ6ס תק ,ןסכ Je ויכתfמס ,ויתופכ ינט 5 ,רתפ
 סל )ומס ןכק לעכו ,דלתפ רונד לכס a ,םונק3 ספדכו , < ס"כסרב וס ןכו

(nalםנייסתס רמלו , תופתכ סרק כותכס ןוסנמ לופו = : "1 ם'נסרס *ןוטל ןאכ דע  
 גש וכג לכ nh תוסכמ תופתכס ויס נק עמסמ , דופ6ס תולק יס 36 תופתכס
 מכ סיס לו .ל'ז ס'גמכסו EI 3תכ5 ומכ ,תועולר ןיעכ תונוע Dh יכ ,ןסכ
 ןס ןכ ידי לעמ תלו ,ןססס תועכמל ןכוגתכ תטב סל יכ Vor‚ ריתמ ל"ז
 Bun ולס סיימ Denn ,'וגו בהז .תגכְפונ ןניו ,ובכ דגנכ wein תווקפג

pin 392ןיללרמ ויס ,עוקו  Pbסיקד סיס ןינכ סוס  ipסיליתפ  ‚bon 
 ,ןמנר6 יעות םס סע סו לע pin ,תלכת יטומ פס סע כסו לס pin ןתוק ןיווטע-

prתעלותב  mEךכ רקלו ,םטכ ןכו  Ansדתפכ סנכ תפ , Bmס"כ לופכ ןטות  , 
 בסוס wo pn ועקריו :סוס רקמס ןמ ודמלו ,(6'ע בע ףד) מוי תכסמכ ערופמ ןכ
 ע") ןפק)) ,'ונו ןמנרפס ךותנו תלכתס ךותנ (כסזכ יליתפ (ph תוטעל סניתפ ןנקע
 עכופפ ,בשח השעמ .(י'םר) ,ןימו ןימ )כ סע ראס 3סז 35 עותס (won ,('ג
 ינש לא .ןסתס סע דופפס ת6 תורנתמ ,תרבח (ז) .('6 וכ) סמוכת ססרפב סנעמע
 סיליוֿפס דננכ דע וסכנו , ןסכ לס וכנ דנגכ )6 ונתכ סיס נפ , דופ6 ?ס ונחר Ih , ויתוצק
 ןיכגוס ןיפ m)„ דא !6קומי) ara וכנתי bb רמסנס ,(ןטגָקבנע)פ 8'נ3) םו'דוק ןירוקש
 ,ססיליֿפ דעכ 85 ,ססינתתמ (von )ו ססיניֿפמ Dion) hd ‚nor סוקתצ

 י'טר
— 

(Aז"עלכ ם"ורוק  eoudesיר) Bןעגָמבנעוע  pinבופ  
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wmןיפרת 0 :ןמּוא דע יתש () :בשה השעמ |  

 er תפתכ

 י'שר

 ןלתסו דופלס תעבטב בוקק תנכת ליתפכ ןסכרמו ar לע סו סיבכוס דופסכ תועבע לוע 6
 ןמגראו תלכת am : רוומו ךלוס לדככו m har כו דופמס (un קוכד ןסחה תיתס קסיפ
 בסוס Rh ןידדכמ ויסו טוקו עוק לככ pout ונס סינימ קסמס - רזשמ ששו ינש תעלותו
 עוסו תלכפ כס ןיטומ סע סע כסז 36 טוס ותו ןיווטו ססמ סיניפפ ןיללוקו ןיקד סיסט ןימכ
 לופכ ןטוס ןיכימס לכס 553 ןכו ינס תעלוקכ ןכו ןמגרפ לס = ןיטוס פס סע ככזו לס
 לופכ ןטוס מנ דקכ סנכ mh רווס ךכ רחלו דחקו דחק לכ סע 391 טוקו ספס
 ןנקו 300 יקפ תפ ועקכיו סוס רקמס ןמ  דמלו למוי תכסמכ סרופמ ןכו ח"כ
 גס טוסט (mm | - 'וכו ןמגר6כ ךופכו תנכתס = ךופכ (בסוס np תל) תוסענ סיליפ
 וריק יתס פגירש יספ יפפריפ רככ , בשה השעמ :ןיפו ןיפ לכ סע רוזס 305

 ןיקס
LOL SOO33209904900040992009090097990029009 09 9 — 

 קרא :ב

 'פו 'ת סכנס) םדקמס ילכ תוכנסמ פ"פ )"1 ס'נמרס תעד ah 75( ,3כסתס ןמ סלעמל
 סעפ3 ף5 3ותכ — ס'נפרס ירפסכט תע6סו „19373 קולקדס יכספ |, (6"יו "ו

 ,('ת סכנס 86( תורפרפ סיפכקנס ססו ,ןפס תועכענ ריכוסש תותונעב |, ןופסרס

 ,תופרע סיפרקנס ססו לו ,לוס ם'פ לז כרס ןוק) ךקתספ ספרנס יפכ סנו
 םלרכ סיתע ,תותונע ענכפ ספ von ספרכ ל" וכיככ תעד) יכ ,נותכס סלרקפ ומכ

 ,('ת סכנס 05( כ'ז 399 סליכס ,תופרפ סקנ סיפכקנו ,כ'כ קוספנ תורכונס ןטסס

 ססו ,תונפמס 556 ד"י קוספכ םירכונס דופלס תופתכ )עס תועכטכ תורקפ סיתסז
 תותוכע סינכמס וגיככ ריכוסק וס ,'ט סכלס ספ ספינס 3כסו ,פוכסכק סמ סימרקנס
 , +תונוינעס ןטסס תוענס דע דופלס תוענמגק תוכפכפ Tom ,לופפס תוענענ ןפתש
 , תוגוינעכ ןפתס תוענמ יתטכ תונותת תותונע יתט Ah on ויס 8) ל"ז י'פכ תעדלו

Eh) NETמכ סיעוקס תינעיס תוכפרפס gימנע ןכו ןימיס ףתכנק תונ hrתוכפכס  
 תכפכפס ןס ןס כ'כ קוספכמ תוטרסס ךכיפלו ,למסס ףתככס תלנעמכ סיעוקת תינפמסס

 יפכ סעפו ,תונםנס ויסם ןפנופת יפכ ס6רקי סעפ , ספ 696 לדנס ןסכ yhr ,ד"י קוספנפ
 ךי6 Ir י'טר רכז 52 ןכו . סלעמלמ * סע ןפקס nf ןסנ קנל) תויוטע won = , ןסילכת
 דופפס תופתככ תועכט יתט ס5 סג ויס ספ , תולנטמכ סיעוקת ןסס תופנסנפס ישלכ ויס
 ירכדכ ילוקפ סנו רדקנ כותכס תועמטמו .רחפ ןפופ לע 65 ל'ו ס'גמרס נתכס סמכ
 ןכו ,תותוכפ יתע oh יכ ספ לכז 5 ,תוכפכקס ןס ןס תוטרעסס , )'ז י"םר
 Bi תו'כמ oh יכ , לנכ תוענט ס)עמ) לופס תופתכב ויס 0)5 ססמ עפסמ
 עדכ )"ו ס'נסרס תעדו ap Als ןפוקכ סיעונקו סינותכ תולנקנפס (Eh ויס ןסנו
 * וכ לופס תגומתכ ס)ולו ,סיתמ ch יכ ספ ויס )0 ,תותונעס ןינעב Yu י'פכ
 y3 וססכמו ,ססמלו סד לע | ןינתממ םוכלמ Sp ומכ יוספ דופ6ס ותעד)| ,רתפ

 ויכפנמ
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varששו ינש תעלות ןֶמְנְרַאְו רוש וכ ירה  
an “aרושמ  . 

 יי שה

 סיס) לש רגיס ןימכ | יוסע דופסס .תופרקמס רדס לע  םרפ6 ךכ רחו וכ לרוק
 בתור תדעכ ונהר wohn סטמל 13( דננכ | ויכותקמ | ותו | רגותו סיסופ תוככוכ
 ססעמ 1309 ינפ לע ופרכ רכוממ 3ת0ו .וינקע דע עיגמו Sam סד6 לש וג
 דסמ 3En3 תורכוקמ תופתכסו וכ רונמלו ףיקסכ ידכ ןלכלו ןלכ ךירקמו גרופ
 ול .תודמוע = ןפקוזסכו | רכיס Se ונתר תק neb ןהכס ירוקלמ (ne דחפו ןימיל
 ןפקופ רועיס ידפ םוכובפ לופס ןיממ תויופע תועולכ יתס ןימכ ןסו ויפתכ mb לע

 תועוכק סססס יכנלו טעמ ויפתכמ סעמל | ויכפ) תונפקכו ham ןפכמ ומ 6
vosלע תחת  ansססיסלרכ תונותנ תוכנסמסו !6מ5 ףתכ לע תמו ןימי   m 

VERDכסוס תותונע יתסו  Pimpןוילעס ונתר = פולק ינסכ ןסתנע תוענט יתסב  
 (ch ינס ןכו ןיפי) סלכטמכ ןיפוקת תוכסרפס (sch ינסו !קמסל תחקו pyed תחפ
 תולכסמכ יונה ןטסס נמ) נמס ףקכבס תכנסמכ ןיעוקק תינמסס תוכפרפה
 יתס ןדננכו ותיתסתנ ןסתס תונק יתסכ תוענכ יתס דועו וינפלמ וכל לע דופלס
 גת ןסתס תוענט כםת3 רכותמק ןותהתס וס9כ3 סטמלמ דופ60 תופקכ יתשכ םועבט

 לו
ee LO cce— 

 הבא ב

 ןסו ,36מש) תמו yo תש ,לופס ןיפמ תויוזע תועולכ ןיפכ תופתכ ימש
 לכב עכוקו pin„ ויפתכמ סטמל וינפ) תולפקו ,תופתכ יתס לע ןסכס ירוקפמ תונופ
 תיכסו = . ויתוחוכ עכרפמו monde ופיקמס כסז תינכ עקפומ עכולע ס סט ןכ6 ףפכו ףתכ
 סעעמ ,ןסכ לט (wor . ,תופתכס יס6ר3 תונותנ  תופכסמסו , Bösen %רקנ שס
 יתע3 ןתונו כסז תועכט עכר6 ויתווז עככ5 לע ןתונו , 31993 קרופמ ןססס

 יפל ,תופרס סילכקנס ססו ,נסז תותוכע ית סס3 סנתנ ןסתסס סלעמ)ט תועבטס
 DE ,סעמ לש תועכטס יתקכ ןתונו ,לופפס תופתככ men ות ןפחס סלי נעס
 ככ סיתס ,תועכט עבר obs ןתוג ןכו ; ת)כת | י)יתפ ינס ,סיללס 72
 , בטקס in סלעמל ףתכ) סטמ)מ תלו ,qףתכס vhs סנעמלמ תח6 apa„ ףפכ
 ךכ כתפו ,תורפרט  םיפרקנס ססו ,סנעמפנפ תוענמ יתטכ נסז תותונע יתע ןתטו
 יניתפ mE סינכמו ,דופלס תופתככ סלעמ)ט תוענפכ ep לע תותונעס Hip סיככמ
 תוכסרטס HR mm ,דופ6ס נסתמ Sonde תוענטס יתפ3 ןסתס י)וטכס תלכתס
 תוי נו or„ סז וקליפ ידכ ,פונוינעס ןסתס תועכט לע לופס תופתכ תועבטבס
 דופפסו ,סוטב ובל לע ןטתס סיסי לופקס סע ןפתס םנו)םכ כמ) : דופלס !עמ ןסתס
 תולכויו לופס bon תונוע תופתכס יתסו ,ןטסס תחת cp דופתס Sem ,ויכומקמ
 or de תולקנפ יתפו ,תוותנו תועוקת ןטסס תופרפ ןסכו (WB ןסכס תופתכ לע
 םפתמ ןיסכוכמ ת)כת Din יפו ,ןסתס תוענס דע ןפכמו ןפכמ ויפתכ Son פודרוי
 ןסע תונותחתס לופס תופתכ תוענמ יתס לע תונותסתס ןטתס תוענס יתסמ וילי 5

oben) 
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 — ישובל an ms ה רהאל שבק
NN s ? —יֵהֹונְבָלְו  nee) DTV enנוה כ שק הל  

Sansתלכתההתאו  sang m NNאלבה  
 ya mn as rn יִנָשָה  תעלותזדתאו ןמגְראָה

 rn. Fre י ששהה
 רופא N ןורְבעיַו )1( 2 ששה *

 אָנוגרַאְו תצְלְכִת 207 nam בה דפאהזתַא ושענ )
 עבצ ןמגראו

 es .'ת כ"ג om ןרהא תודלות
+ 
u 

 י'שר

 סועכנמ ססל רוק רחל סוקמכ OB (1ו"ענכ "יפיק ןיכוקס ענוכ תפיכ

 ליעמס לע סכוגמ nehm תנותכס לע סכונס יס .טנבאו :ןיעכוכ ןימגרתפו
 סכליו ענבקכ ותו ann תנותכס ת6 וילע (pn RES רדסכ | וגילמם ועכ
 ימש) תסדוקמס סמוכתמ .שדק ידגב :דופלס תל וילע ןתיו Swan תל ותק
 ןמ ולכקי סידננס וקעיפ 35 mon ספוק .וחקי םהו (ה) : סתוק וסעי
 תא ושעו (ו) :סידגכס Mh ןסמ תוסע) תנכתס תו סוס תל סינדנתמס

 ןטוריפ יכס תופרקמס רדס לע ןסתסו דופלס סקעמ (EB יתלכ oh  ירפאה
 ןוכי (jun וסע תומכ ססיפעמ כתוכ ייל 72( : ןפורלכ תכוקס DEN סיקרפ

 bרוק
RRR ch 

 רואב

 'ת 6רקיו) לפס תל וינע ןפיו ליעמס ת ות כליו wahs ותופ רגסיו תנותכס תל
 won ,סמ6 סיפנקו סינע וככקו תועכ56 סלע ומכ 1m Bahn ,(י'סכ) ,('
 סתופ ,וחקי םהו (ה) .(ע"יס ת'פ מס"כ 'ס ס'נמכס) ,ךרכ ינג לע ךרכ וריוסע)

 ,סידגנס סכמ תוסע) 'ונו כסוס ph סיכלגתפס in ו)כקי סידנכס וסעיס 35 ימכת
 סנומסכ יכ ,סנמי לו סכדנס סס) ?וקסי Ads )"1 ן'נמרס ans ועכ סנווכס .(י'פכ)

onלכס תל וכנט רתנו ,סיעוע  mn300 יסיו כיתכדכ ,ספמל וכעפו ונקפו סס  
 לופס סטעמ ך) ר סלקתכ ,דפאה תא ושעו (ו) .(ל'כ Pd ןמקנ) ספונתס

jeneוסע תומכ f,לופפס :תוקרקמס דס לע כפל כ'תפו ,ו3 כוקס ןורי ןעמ)  
 , ףתכ) ףתכמ סד לם וכנ כמוככ (3m ,סיסוס תוככוכ סישנ כט רניס ןימכ יוקע
 , ופע תוגרסג תולי יתס ועכ וכ םיו ,סינגכס דע ויכותפע סיליס י)55 דננכמ וכרפו
 ןילע רפותו ,דופ6ס קה סיפרקנס ססו ססכ ותופ (Sun ןפכנו ןקככ וכממ תווי

 יתס
 - shu) .עכויש) 601160 606110 ז"עלכ "יפוק )2
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 ץבָשת תָנְתְכּו Dong Staa אפר אנוִכְו לעמו
aN ור Br hd a A: 

 ו reis 3 Aa אנ ישובל . .ושעו טנבאו תפנצמ רואה 3

 שרק | |
vn 

 טנעמנס un bio כפתסו וכ ו)  דופליו (ספ רקיו) .mÄDE ומכ וכ וטסקמו
 םוככ ןימ Bub סיפכ BE יכ) יל רמופ דועו -וכ תועונק תופתכסו מיס
 ןיטודככ .סיפיעע ןכ ומכ סנרתו :ןוכד טודככ דכ דופס Sun דודו ןתנוי סגרתס
 ולותבס Pro .תוככ סנסכנת ןכ m (ג"י ’3 נומס) סולסכ6 תוקפ רמת ססעעכ
 ורסכ) mp תגותכספ 5 תנותכס ןכו pin ןימכ לוס .ליעמ : סיניעמ

Somיוכק  pinתומוג ןומכ סס תוכנסמסו יונג תולכסמ ןייוסע .ץבשת : ןוינעכ  
 יככסכ רמסנט ומכ Pam תונוכ | סיככ6 תעינק כסומל בס: יטיסכתכ תויוטעס
 ןינכ + תפנצמ :(1 ם'נוטכק ופופ ןיֿפכוק ז"עלכו םופכסמ | תוכסומ רופֿפס

 תפיכ |
BREUER TE TER 227 70270002070 ECOL COLLET EOE OLE COR 

 רוא ב

 הקמ ןייוסע , ץבשת תנתבו | . 393 ןורגס לכ דננכ 656 רכוחמ וניו ,סעמל דע
 תוכוע סיגכפ תועיכק (Sein | , כסז יטיפכת3 וועס תומוג ןיפכ ןס תולנסמסו ,יטכ

 ןירוק ו"עלכו (hr jnpd)„ 397 תוכנסמ תנסמ דופלס ינכפ3 רעפנק ומכ , תוילגכמו
 ס'נמרס ןוסלו . (en) | , [גכוסממפניימ רוט ןפטסמק) "ננו ,םנ'פלע] םג"טפק ותופ
 ןיפועס 7973 ,תוסוכס תינ «m ,סתגירלנ סיתכ סיתנ bיסע ,סתיס תוננקמ, ל":

 נרפנ וכו ,די תיכ סע עי תנותכסו ,(טיברפירגפמ 'לנ) סיטקס סילנננ סיגכופס
 ןמ סלעמל דע תנופכס mh 'סריפתכ תלותכס qףוג סע ותו ןיכנסמו ,ומלע ינפצ
 םדקתס ינכ 'ס ס'נמרס) , דיס 3תוככ וכתכו , ודי ספ דע סלע לי תיב ךרולו , כקעס
 סוסו , יפ"ייוק י'כ [can "יפוק ןיכוקס עכוכ תפיכ ןיפכ ,תפנצמ . (ז"יו ז'מ סכנס ת'פ

 'כע *ןיטנוכ, ןנימגכתמו תועכנמ dab 6כוק anb סוקפכ ירסס [(פביוה) "כנו ,יפ"עֿפק

 1 ,סוקפ .סוטכ תעכגמ סולק סכיפ לודנ ןסכ db תפנכפמ בתכ "ו ן"כמרסו Ir„ י'פכ
 , תפנלמ לוח ןוטנכ רקת עוילס ןפכ לק תועכנמסו טוידס ןסכ 3₪ 536 תעכגמ תפרקכ
 לגלנמ וסר תפ וכ ףכולט ףינכ ןימכ יס יכסו סמ6 סרסע to סככפ תכלמס נ"וס וכמו

 תומדכ) רנטס לע ads ומכ ,כפכ לע לפכ (ch כינס ריותמו לגלנמ ריזקו
 83 רטוק םוילס ןסכסס Pb ,סיס תפננמ תעכנמס פו ,(עלונס דוב ןטטיקריט
 תועכנמ יכ ,סונקנופ ירכדכ 230 וס תעכנמ ןיעכ ,וינע סינככס סנעמו וכ לכ
 (נ'ס ספ) ל'ז ד'נפרס תעדלו ,(ע"יו '3 סכנס סש) ס'כמכס תעד ס'כו ,תוענקמ ופכ
 ססעמ 336 ,סילפעמסיס תוכיכככ סברס תוכיככ סמופ am ס3כס | ךור6 תפנכמ

 יס ,טנבאו . ע':6רס כ'כו | , ןירלק ןסו סלעמלמ ןילס וכנ5 ןיעכוכ ןיעכ תועצנפס
Daumומכ ,ליעמס לע סכונת דופקסו , תכותכס לע  Winsוילע ןתיו ,ןתסיג רלסכ  

nb 
  (1ם'נועטק  caston chaton 1’r33(ןפטסמק רטד)
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 man והלכה as mas ושעו הָמָכַה
 ולס Ron הָלֶאְו ₪ = + ילייונהכל er mp ns ישובל ג

 יו אישובל ןיִלַאו ₪ ןׁשה ושעי רֶׁשֲא םיִדְנְּבַה
 אֵדֹופיִאְו nen pa = דופאו .

Miאליעמו =  
 ושר

 neh יל ןככ כיס סידנכס ידי לע סגוסככ ופינכס) וסדקל .יל ונהבל
 : בלס דננכ עיסכת en„ (ד) : (1 ק6"ירענס u וס תוכיפ סנוסכ
 יכ רמו ינו ותינבת םוריפ 6םיירככ יתנמ:קלו (שוכ) וסק) יתעמש כ + דופא
 (2ו"עלנ טג"ינרופ ןירוקס רגיס ןימכ טיפ 32° בסרכ ובתכ ויכותלמ וכ"סרונק וסש
 פסומס) רמקנס סעמנמ וססעמ  ךכ סיסוסכ לע תונכורסכ תורסס תורנומס
 כ  ןיפ רמו) "ו .יס סרונמ דופלסס וגדמ) דצ דוס כונס דחו ('ו '3
 רוגסיו כ"תו דופסכ .תפ וינע ןתיו ('ת רקיו) (and ירסש 075( סרוגמה 0

mbוכ כסתסק וגדמל 6דופ6 ןיימסנ סולקנו5 סגכפו דופלס ככ  “und 
 יומק לוס ונס תופתכס יתס סכ כעס רמול en ילו דכ> טיסכת סט  דופססו

TERיכסס  Inh)דופלס תופתכ יתס  That win)73( סס תופתכסו 73( סט  
 ורפולס ם'ע דופ6 mp סטמ)נפ רניסס ספ לעס mb ייל ךכנ 73 סס כסססו

 וטסקמו ְי

IDO 722272227 7727727. 22 277 70 5%565%55%666596%%694%6-- 

 רואב

 ןסל סיסיט ,סילננס י'ע סנוסכנ וסינכס) (וייסד) וטדק) ,'וגו ושדקל | . וטעיס ,ושעו
 וכו ,  6יר"טנוריט י"כ י"קרכו |. ("םר) ,ו'ענב ס'פירפנט ,5וס תוריכ סנוסכ ah ,יג
 3תכ ךכ) יכ hin„ לעפ וגסכל נ'ז י"טריפ יפ) סיסיו | , (טסנעיר) "ננו ףיר"טנעוורעס
 ,ןשה (ד) .ףסוכ וכ ו"יוסו דמוע וסע 5'ז ע'נפכס תעדו | ,סנוסככ וסינכס) Jr נכס
 3ופכ ירסט , סיכו קתככ ןימכ וטוספו ונינע יפל יכ ס'נקרס נתלו , נכס 719 עיסכת
 , ס"גסרס כ"כ = , וידנכמ ס)עמ) וכ ססוכמו טטכתמ סדלסט tyoby ME , דופאו . סיס
 23 סכוגת has יכ רמופ :sb , ותיככמ עוריפ 8תיירככ יתפנמ 5% ל"ז י'םכ בתכו
 ,(טרּוג , ןרוט nach ןוקננ) ענ"ינרופ ןירוקס רגיס ןימכ erh‚ 3ג כחלכ וכסכ | ,וירוח(מ

 עס'כסמ 'ט קרפ) ל"ז ס'נמכס 309 ןכו ,'וכו סיסוסס לע תוכלורטכ תוכקס תורנופש
 ןיכוקסמ סידיס 956 on וכרפו ,.ףסכ) ףהכמ סד לט 133 כתורכ ונסכ דופלס (ע'ס
 , וכעכל ךומס תנותכסט 606 , תנותכס ןכו קוס ןיפכ וס , ליעמו * סילגכס לע
 34 ן'נמכסו (ג'ס 05( ס'נמכס non ‚Sr on פ'כ , ןוינעס קוכתס יורק ?יעמו
 תכנס ףוסמ סיפנכ יתפ) קנתנ 605 ,  די תיכ וע ןילו , ףונס לכ ph ףיקמ תוסכ ?יעמסש

hlדע —  
. (82307) servanterie service ,1'rd5 ספ"יכט:ם (1 

 + )0914 רעטיירב ןייש) surceint = , ז"עלכ .ענ'ולכופ )2
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 חב ₪  Papaחכ ₪  ANברקה 8
Aal, ns Mas חי 

IS Nas" רָא ֹוגְמ; Mey יִהֹונְּב MN 
 Pr ומ ותא Nana) Ned לֶאְרְשי ינּב

SENSE,ןרַהָא י יל"דונהכל לָארשי  am 
Sn. un 7רַמְתיִאְו 1 לא אוהיבַאו  saישּובל דיִּבַעַחְו : ]רַהַא  IS WISS 

 lebe תישעו ₪ : ןרהא ans האל תשרוק
 דל  A pes ntןרחאל  ISתְרֶאפְתְלּו דוָבְכְ :
m = םבע י מת AN) בגע) 

  Re Aל  Man hs 0-לָכְ"ילֶא
 ור ויתאלמ רָשֶא Sb | תר pay :רמלשא

 המכה אתטכוה
 :%5 כ" סעגפ דובנל ןרהא תודלות

 יישר

 ושדקל (ג) :ןכסמס תכפנמ רמגתס רחנ -ךילא ברקה התאו (א) הב.

 ונסכל

III OHIO DEE0090000  — 

 רואב

 , (ן'כמרס) | , תפוס סנעמנ סכטכתו סלרקת ךמלענ סת6 , 'וגו ברקה התאו (א) חב
 , "וגו אוהיבאו בדנ .תכטנ 635 wahr יופס (mo תכונס תלמ aha סולו

 סינסכ סיננס סנ 10. ולסכל 360 תסמסב יכ sem 000 ,ןרספ 3 רכו) סעמ
 יכתפ ודילוי כס סתדלומו 'דס 006 0b יכ ונסכתכ כו 73( סתופ ןסכי )56 ססינקמ

 סימכת) יוטנ ,תישעו (ב) . )13090( , ןכל סדוק סידנוס רפטו סתנפ כי + ןכ

 ספ ,ליכסמ סנעל תססויפס תומינפסו Dunn ןוכתי , תראפתלו דובבל .סיעועס
 לע סכומס ומנכו רנלס תכומתו , (ןפהפוטט ,פרהפ) דוככ כקי , סזעמכ ופ כונלצ
 יוכל סידנכס סנ לכ סכסו , (טכמרפ) תכקפת ומ רלפ פכקת , כר תוניסמו תוקיקג

Hinתועמוכתססו ס)ודגס 95 סוכ 353 סיככועפו ססיקכולל דונכו כס ססו סס  . 
 ועו ('ד קוספנ) ןנסכ 5:6 ,סונכ En" סריפ כ ןפְכּכ , שדק ידגב : םרוכ ה רמא]
 סיככדס נכ5 ירתפ סנסו . סתו6 וסעי ימסל תפדוקמס ה , רעוס פוס סדק ילנכ
 סילנבג בותכס ערפ סמל , תסדוקמס סעורתס in סיטעכ , 'ס תדוכעו (pen סיככגס
 , סטודקס 'ס תדוכע) סידקוימס 01330 , טדק ידגנ סעטפ א סו ? םלק 713 ספ ולקל
 עליו ,סקעכס oh ריכי וס יכ wis‚ לוס ,רברת התאו (ג) . 6 ןכסכ) .סיפל סו
 - 3% 35 כמ  ,ויתאלמ . (ן'גמכס) , ססמ דחמ .(Io רקמס) סיופכס סכ מס:

Torn 1הכ  Ddוקטו  
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 לע יד Nman np תדעה"לע רשא תכרפל ץוחמ
 החי רדפו תה mann ןינבו ןרהא ותא ךרעי
 תשמרמ יהנו ge וא רע

SB Wrרע תקח הוי  op, N 
m aan Dim byןמ היל לע  

ll BD ae 
 התאו

 : 6 - ו'ע פו - 5 .ע'נ סימספ ברעמ ןרחא תודלות

 שר

 לימת 33h < ברעב סתינתמו רקככ סתינהמ 65 סגיֿפו nn רמלכ ןיתכת תסנעב
 סתדמ סל ןמ ירקב רע ברעמ (אכ) :לוס תנפל תנסמ סינפס סח)כ רומפס

Kapsסיכורפס תנע ינילג גול ילס סימכס ורעיסו .רקכ דעו ברעמ תקלוד  
 | : סולכ 723 Ph רתוי סו תוכינס לכ ןכו

 סתקו
ARR RAR RRR RRR RRO 

 רואב

 סקנדסס לרקת סז ספ Jun ןכתי ,סינקס עפר סתופ pm סלעמ סיס ןסכסו ,-סכטמס 6
 ויס סס סופו ,('כד '3 ס'ל) טפסמכ סרעב) כופכ סמ)ש םכונמב ךכעו ,סנעס ססב

 ןיתמיו קינגימ ספנעס ןוס) ביתכ ds ,,(כ'תמ לוסו) י'סכיפמ ומכ 25 תורכותמ תורנכ
 סתם ומכ , דיפפ יוכק סנינו סניכ כ Ton„ .סינפמ סנוע תכס)טס fans דע ותקללסכ
 pn3) Yin' וכמקפ ףלו . (י"סכ) , סויכ dyy 856 וכיפו ,('ו תכ 93703( דימת תלוע רמוס
 קינדפ סיס ולממס , סויכ ף קלוד סיס 'ס ינפנפ כנס וסע ינכעמס כנס (6"מ ו'פ ליפס
 , דימת קלוד 5וסט , יכרעמס רכס נע לימת Hin םלפכ סילוכי ונייס כו , סייסמ סיס וו
 , ('גדכ bכקיו) דיפת 'ס ינפ) רקכ דע כרעמ ןרס5 ופו6 ךכעי כיתכדמ }'ז כרס םיכוס מ"מ

 5 יכרעמס רכס ףלט דועו ,דימת mb ןכפי כק3 דע ברעמ 6 וקנד נע תוכנס לע ףפש
 קוספכ סגכ'ו , ויכיכקכ וס סנ סנכ קידלס ןועמס תמסמו , סנס.פ"ע 636 dys קלוד סיס
 וכ ףד) סגינתד 'מנמ תכומ ןכו) כ'ז י'טריפס ומכ oh יכ , דימת תלמ םרפכ ןי6 ונינפ)ט
 <w ,תרעה לע (אכ) . (סמ תופסותב ןייע ,דימפ סכ בתכ Ab סרונמ רמ6קד (ב"ע

 in ע'נֿפרס ינספ תפי טוריפכ ךכעי םרפל ןכתו] רדסי 6'ת , ךרעי .תולעס ינפל

 ךורעיט סגווכסו ,רק3 לע נרעמ וינע Ion סיסי ילכ ,('ת זכ רקיו) ןסכס ונכרעי
 36  ךייש וכיינע ןיפ רדסי לנ5 | ,רקב דע כרעמ סיכיֿפמ תוכנס תויסכ קיפסיפ ןמס
 לע סיֿפנס לכ יכ ,ןכ סגרתל סונקנופ ספר לקס ןמ וסע רונעכ ינולו ,ןמפס לועס
 mo סגייסתס ןפופנ ווק ךכעי ,רקב רע ברעט . [ניעפסנ סי כוטסס ןינע

 . ןממ ךכ לכ וכ PIE סנווכסו , רקכ דע נרעמ תוקנוד
 סתפו



 זמר הוצת וכ תומש פולקנוא םונרת

 en Bere an תיז ןמש as np onen אגו —* תֵׁשְמ 7?
 ךנ Ay m תיִתָּכ ךז :ארידה איניצוב אקלְַאְל

"Tagen ₪אמה  SEMדעומ לדָהָאְּב א  
 ץוחמ ארבט

 :'כ .ת'5 pen להאב :'5 ."כ תנע תלעהל ןרהא תודלות

 י'שר

 וכ סיסי נס ידכ סימיב ןנתוט | וגילו תסתכע3כ ERW סיתיוס . תיתכ :'ונו
 לוספ ינסס ןמססו | * ןטסוטו סיקיככ ןסינכמ (Dach ספט ילוסס רתפו סירמש
 רנ תלעהל : תוחנמל mm נו (hr תיקכ רמלנס תותנמל רסכו סכינמל
 יורק סללו סליל לכ .דימת :סינלמ סנוע תנסנס Bang דע קינומ - דימת

Tenסוי) = סוימ נפ סנו לימה תנופט ('כ 3703( .רמופ סתלס ומכ  + = m 
 תסנמכ

EI990  

 רוא ב

 ,סיֿפולפס יפי תעכק (nd סינייס ויסיט ריכוס כ'קלו | , תר6פת)ו דונכ) ויסיט ססיסונלמב
 לע 5) , סעועס nam לע דיפתס תונוע ולעיו ותרסי ןכ רתקו , ס)יגריו Son סדמ)יט

namתת ויתונככק לע ורפכיו וילע וריטקיט קר , בסוס  mesספנו . (ע"נפרס) ,  pin 
 לכ) כופמל ins and תורודל יוופ סז סיסש יפ) | ,סולת סתפו , תככל mo ינפ) תכנס
 העפל 6 סיס כ סלעמ) רמפכס לכו , dooeh סלוע תקס רע ומכ , סנפו סנט
 וסופינס סיפישגס קכ ,ןמפס תפ תופעל ךכד סס) סיס כ רכדמנו , ןכעמס ךכולל

 , ךז .יופרכ תיתכו ךז לוס ספ , ומלצכ פוס סקריפ סעטס ,ךילא . סתפ רומפס ןמ |

 ע'נלכסו , ned כפות ךז פל סיסיו : (כ'ע ו'פ ףד תוסנפ) ,סירמס ינב יקנ קוס
 ךו נותכס ריכוס ןכ נע ,ספ5ק ולכשכ נס ופ םופע ססכ ןיפפ סיכגכגס וכתכיס 309
 תעדו ,ל"ומ ירכלכ סגרת mache סנכתמסו ,תיזכ כפות Ir כ" סיסיו , תיתכ יגל

 'יפ) סיכסק סנינגס סעמו] jpg)‚ ןטנעסָקטטעג ןטנייר ןָמ5) סנרותיט יור ע"נֿפרס
„Snיכ  nnסנתשנו ,ךז תיז ןפס פויסכ יופכ סעטס רקע יכ) קיספמ סעטכ יס תיז  

; , 
 קיספמכ וס רמפמס תותנ ןינע) 936 ,ספ תרסמ רינת ןיפס רונעב כרמ) קרנס
 סעטנ ins תויסל יור , תיזכ רפת ךו סיס סו :, [(סימעטס יקספ כיפצ (Oman עדונכ

 תויס) יופכ סיסו [('כ ע"כ 89937( ,סוס סכותס רפסכ בופכס לע י'טר םכיפנ ןייע] , קיספמ
 / ג

 וגיסו , קסתכמכ םתוכ סיתיוס , תיתכ . [ךו7'סיז | ןמס | 1 ךינפ יוחקיו ,סז ןפו6כ סניננס
4 , 2 

 סיקיר) ןסינכמ סנוטסכס ספטס פילוסט רתו סירעש וכ ויסי 090 ידכ , סיפירכ ןנסוט
 , תוסנמל תיתכ לו רופמל תיתכ רמפנט תוקכמ) SER סרוכמל לוספ ינסס ןמטכו ןנתוטו
 ,רופמ) רסכ ןותטס gb ןכנרלו , סדוסי יכ יככד סטו ,(6'ע ספ) תוסנמד פרענכ י"טר)

ohתלעהל . (סירמש וכ ןיפ  , m)סמוכת 'פ3 ם'מ  nom)תורכוקמ תוכנס ויס לם רמופס  
50 
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nem? mad 27 (טי) um amım 
 — <[ ותְדבע ac aan יִלְּ אָנְכָשַמ nd לכל ₪ 1

 Norm 120 לָכְ יקוגפ SC mon ויתדתי
 : non ס : תֶׁשֲהְנ

 כפפה 7 : m דיקפת (AN ₪ ה

 ובסװ en נב 5 נב תֶא am הָּתַאְו ₪
 ו לארשי

 : 'כ . ו'פ תותנמ * 6 = - ו'כ תוכככ וחקיו : ' 'לו .'3 .ע'כ סליגמ הוצת התאו ןרהא תודלות

 י'שר

 65 רעקת נס ךסמס ih יכסנ nem" םהינדאו : סיעלקס כתר וסו רקס
 ספרנ ךכ רחל ןימ נס ךסמס mh לבל סיענקס ידומע) נק nem ינדס ורעפנ
 ותדרוסלו ותמקסל ןיכיר5 ויס .ןכשמה ילכ לכל (טי) | : ןפנטו רזס abe יניעכ
 תועיריל MED DEM ירנג ןימכ -תדתי : סידומעו ויתודתי עיקתכנ תוכקמ ןונכ

Johnרנסס יענקנו  Depליפ ידכ | ןסילופסכ | ביכס כינס | סירתימכ  ban 
 ריככע ןדבוכו ןייולתו ןירוסקק ומ ןרקכ ןיכוסת ספ עדוי יניו — תורס

 ןיעוקת ססס ססינע חיכומ ןמזס יגל רמולו תורכ ועוני Bis תועיכיס ילופס
 33 ur לכ גס ad) סיעשי) טעייסמ סו bכקמו תודתי פרק Pb ןרפ

 5« ויתודתי עסי
 יוס 6693 וכגרגמ תוסנמ3 ונילפס ומכ סירעש ינב .ךו .הוצת התאו (כ)

 'ונוו

RARER RR ROR OR 

 רואב

 ,(6'ע 'סו 3'ע ט'ג ףל סיתנול) ס"טב סלוסי ינכ תמםל וסומ עלו .(י"קכ)
 לומנת סעו pa‚ סכוג von ,ספל Yo סיע!קס 3m טיס pr יכככ 6
 ןיכירֿפ von ,ןכשמה ילכ לכל (טי) .סנעמלו תומס תפסמ , תומס ממ סעקו רפול
 תפסנ יכע ןימכ ,ויתדתי . סידומעסו תודתיס עוקת) תונקמ ןונכ ,ותדרוסנו ותמקסל
 ,תורכ ןסכלו ןֿפכנ סממנמ סיענקס ועוני 8)₪ , עקרקצ ןתופ ןינחותו סיע)קכ סירופק
 סיענקס סקס ,  דומעכ דומע | ןיכס תיענמפס סדוקנפ וננס תולתיס vos ןכתיו

 . עעונפס) סינק
 יפכ לכ (Hop סינטס רט6כ יכ 5 סערפס רכדל סעט סנחתכ כיכופ , הוצת התאו (ב)

 טרפ) לסס ,ףסמסו רלתסו סלועס pam ססכמסו לססו ןכטמסו תככפסו םדקס
 תוככ ונעיפ ליתתסו ,סת כז ןיֿפ סמכעב סס ודנעיט סתדוכעו ,ןכפמס יתרסממ רנד
 סג  סתותפסמכ aan סיככינ תויסכ סיופכ סיתרטמס סנפו ar„ ןמסכ כ תיז ןמסנ

 ססיקוכ 3
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Sans onen!720( ייפפ : העבְרֶא םֶהיֵנְדֲאְו  

 םיִקָשְִמ ביִבָס Ten ידומע ,na — ל
mp3ןוהיו]  = aps7ףָסָּכ  EN * am 

 הֶאַמ (Ay m :תֶׁשֲחְנ sen | ןזריכמפו
 Dean םישָמָח ובֵתָרְו הַמאָב ה —
 רזשמ שש תומא שמח המק sem ןִׁשְמַהְּב ןישמה

PEN Vanםהינדאו ריש ץּובְּב  
 ןוהיכמסו

 :'3 ע"ג ons .'6ה"נו .'כ 2 .סע and ךרא ןרהא תודלות

 יי
 ידומע לכ (זי) :כרעפל סכפע דננכ תכומל סידומע סרסע ירס ךסמנ סידומט

 ןופננ 655 nem ינדלו סיקופתו ןיוװ | םכיפ נס יפ) -'וגו ביבס רצחה
 למלו כ ךכ) Dem נבו סיקופתו ןינו כמלכ 55 בכעמו (nam 530 סורדלו
 : סמקכ סלמ ברעמל סרומס ןמס סורדסו  ןופנס -.רצחה ךרא (m) :ןֿפכ
 וכרפ = ןכטמסט סיסמה לע סיסטמס תענוכפ סתיס תכזמכס רלס . םישמחב םישמח בחרו
 him רלסס I לש סינוכימס סיסמס תפסכ ומקס םכומ דימעס רטט וכסרו סיסנס
 ויכותל5 תויכ סמ סיכסע him סיסלס ףוסל וכרפ סלכו סימינפס סיסמסב וכ
 עלמפב תופס SED ןכסמס בסכו ןכסמס ירוסס לס תועיכינ ברעמבס סיענקס 713
 ןקטמס תועירינ רגסס יענק ןמ סורדלו ןופככ mim סמ6 סירסע וכ 5m רכס פור
 תוניתמ סכוג | - תומא שמח המקו :וינפנ Sn סיסמת לע סיסמסו כרעמ) ןכו

spe 
IDOLE LOLOL LODE LLL LL LOLOL LL HH HH HH 

 רואב

 תועמעממ וגסכוסו וכנפכט סע יפלו , Pyd לככ סירנלס ר63) יד ןיא סלכנו | , סימולט
 505 סזמ רוימסו] sein) סטעמ Ads ןייע) וננס תוקפסל סוקמ ןי6 תייכנס ןוסל

qıp3כפסס ]. (Mm)םישמהב םישמח בהורו , Sinלע 'ג תעכורמ סתיס סרופנט  
 ךרופ לט סינוליסס 'ג תפס ןתתפ תרומ דימעס bb„ נפולו סיט)מ וכרפ ןכסמספ ,'כ
 תויכ סמפ 'כ ו65מכ ode‚ ףוס) וכרפ סנכו , סיימילפס סיסמה Po 5מכ ,רלחס
 לת דע ססעו סידומעס ןמ סינפ) ויס סיענקסס , ןכטמס }נמל סיענקס ןיכ וירו
 בפרו . (כ"ע ג'כ ףד ןיכוכיעכ En" כ"כ | ,רלס Sa סיסרקס ינוע יכ) תומפ 'כ ןכטמס
 יעלכ ןמ סוכדנו sd תויכ סמ 'כ וכ him ,רנתס 3תכ ענמקב תומ6 רע ןכפעס

nnלע  Sinסיקמת לע סיקמסו ,3רעמל ןכו ןכסמס  Sinסיסיו ,ןיפפ)  
 כלתס תר סיסי ךכוק> סע6 Dienn לעסט , סיקמתכ סיסמת נתלו 3ופכס לועס

 ,סיענקס 3m Ans ,לכתס | תוליקמ סוג ,תוטא שמה המקו .סמפ סיממס
 י"םר
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 ve me Een םקידמע םיעלק הרשע שמח
NETTE |. = rg Aריק * הש 7% התאו לרשלש אתָלּת  enרַצְחַה רעַׁשת (פ  Ioקר ערה ₪  

 NINE ןרקעאסרפ (aan תֶלְּבִּת mas םיִרשע
yayı NN) A 7. ji % = 7 * 

 ירֹוהְז

 ap ריֵׁש ץובו 1 ששו יש תעלת
 ya  ןורינטע הָעְּבְרַא םֶהיִרְמִע סקר השעמ

 ןוהיכמסו רויצ א'נ םהינדאו

 י'שר

 עכרלו תינסה ףתכ) ןכו תומפ םמס (erde ינטס ןמו תומל םמס יכסכ ונממו
 סידומע

-?330090%999999999999999%95999%%995%999999594094%%- 

 רואב

 ןיפימ תוונקס לע סינותנ סידומעס ויס 5 כ!תס רעט לע ףלו , תועונקמס ככ ןכו סכתמו
 ןכתי 62 ןכ ילונפו ,סומו סזפ Sinn תומל יתס Den סיכוסמ ob יכ ,רעסס סמו
 .תונכתעס טעמכ רפונמכ , סומו סומ ס5תמו תופ ’3 דומעו דומע לכ ןמ ענקס 65יס רפול
 pm תומפ ית ןופ5כ סוכדמ nm 75 ,כינס Sinn ילופע רדס סיס ךכ סז יפנו
 תומפ יתע ,דועע ,סיעלק תומפ מס ,דומע ,םיענק תומפ םממ ,דופע ,סיעגק
 , «m ,ךסמ תומפ Enn .דומע pn dinm„ תומ6 יתע כעפס ןימי ,סיענק סופו
 3500 ,ךסמ סלתמו תומפ יתס , לועע ,ךסמ תומפ שמס mind„ ,ךסמ תומס םעמ

 , סיעלק תומ6 Enn ,דומע ,סיענק תומפ Enn ,דומע ,סיענק סנממו תועל יתס ,רעפס
 , סילומט סכפע ססכו 3מוכ סמ סיטממ ךל יכס ,סיענק סמו תומפ יתפ ,דומע
 Sins סורללו ;תתפ ספ ןיפס 805 ,ברעמ) סרסע , ןווכמ דומע לומ דומע סדננכו
 סידומע 'כ OH , ימכזמס עולקמב ןכו ,ינרעמס Dypns סיענק dinm תומפ יתמ

 , ןופל) ןכו ךרול תומ6 סמ ך) Wo ,תומ6 מס ססע דחפ לכ סיקמכמ ע'י סע

 ,עק ס:תמו תומפ '3 סומו סומ דומע לכל ,ןווכפו ס6) רדס לע  ,דומע לומ דומע
 ומס; sch ןח)ס לכל mein ו ,סז לע os .תופפ Enn דומע) לומע ןינו
 ספ vos sen ס'תד תייככ 063 נ5 Jr ס'6כס סנס יכ ,ןינעס dis סיטרפמס
 לימעסל סיכיככ vor "50 ,תונכ תוקפס ול וללונ סופו | , שממ תויווס ינכקכ סידומע
 pad דס5 „35 ססיגיכ תויכ יל or„ 753 סז סיפוכת סידומע mb עולקמ לכב
 .תוכ לכל כותכס רכז סידומעס לפסמ תופנמל ילכ anno„ תכופכ לתו ךרופס

 ילומע סירטע ןיכ ph סוס ךרלס os nem ,ספוכס ןיעל oh סוס לדסס ןיקו

 ספו , סיקחכמ 'ט oh יכ ויס כ נקוכס mind רטע ןינו | ,סיקתכמ ע"י oh יכ ךרופס

 תלמ סע ןווכמ ןוסתס ph „Br י"טכ כתכמ ומכ תומס עעס לומע) דומע ןיכ סיס
NADכרס םינכס ונגס תוקפסס ליתסל ילכו , כותכס לכוס כתוכסו  Dhסיקותלכ ומנע  

 סימולע



 on המורת זכ תומש סולקנוא םוגרת

 Na המדק תַאפל רה mb אָּתְרַדְד איתו ג
 יש ןישמח אָחְניִּ ןמ אָמּוריִק

 vom 6) :הָמַא DEAN ירסע ׁשֵמֲחְו סי : ןימַא

 anzb םיִעָלָק is קררשע Say | ןיררס ןימא

 Emm השלש םבהידמע הסה ןוזרירומע
 זרינשה (Ana 9 : השלש ו ש ;u תחילת
 שמח ו

 :'3 .'כ ןינוכע שמחו ןרהא תודלות

 י'שר

 מוסלו סיגפ (NIE סדק סיוכק חכומס ינפ *  החרזמ המרק תאפל (גי) :סיקוסמ
 "דמכ כוח יוכק 3רעמו סינפ וס סדק יורק nam ךכיפל סירוס ןוסל
 סימוקס ויס 6) סמל סיסמה ןתופ * המא םישמח :ברעמ מי ןוכתפס סיס
 ןלכמ תתפה ףתכ) סיענק סמ סרטע ern 8:5 תתפס ססס ob סיעלקכ סלכ
 לעפנו כמנס on סמל סיכפע סיתנב תתפס לנמ an) Rto סינסס Aes ןכו
 :תתפס 3092 75 סמל סירסע תתפכ דגנכ ךסמנ ןול'ו סמק סירסע ךסמ רסס

 סורדס פרנס דומע ןיכ דומע) דומע 173 hs ern .השלש םהידמע (די)
 תומס שמס תרומכס ססנסס ןמ has דומע דע תיסרזמ תימוכד עוקב דעועס

 וגממו
AAR ARRAS RRR RRR RRA 

 רויא ב

 סדק ,חכומס ייפ ,החרזמ המדק תאפל (גי) = ףסכ pin י'ע סתופ ןיקלסע ויסו
 יוכק כרעמו | , סינפ וספ | , סדק יוכק קרופ ךכיפנ ,סיכותפ ןוש) בומפ , סינפ ןוס)
 ,המא םישמח + ("שכ) ,5נרעמ מי  ,(ד'כ פי סירנל) ןורסלס סיס 5'לכ ,רותפ
 סיענק ספ ו'פ 535 ,חתפס ספט (m ,סיענקנ סלכ סיעותס ויס Ab סמפ 'ג ןתו
 von ,סמפ 'ך סיתגיכ fתתפס An נתכ רלשנ .תינמס qףתכ) ןכו , han תתפס ףתכ)

Inkaךסמ רקס כעסו  |' „onhכתככ ךכפ סמל 'ך תתפס לנגכ ךסמ) ןולו  
 סקווטסלו , ססיגינט סיקפרמסו סילופעס כלס לע לומעל ידכ סגסו + (י'םכ) ,תתפס
 (Bun יתפנסס ס'פ ס"מל תיירנכ לכתסנ ,בותככ לכס Sina כמוהו mb תדמ סע
 / סו דלמ סלתמו תומל יתעו ,סז 755 ס:תמו תומ6 יתע דומעס ןמ לוי ענקס, "וו

 טפסמט סומ עמכמו ,כ"ע 'תומפ םמס לומעל דומע ןינט תדמ) 60 ,יגסס לומע) ןכו
 ןיד , סופו am תתפס לע סידמועס סתופלו Dur ילומע) ףלו , סידומעס לכל 6
 ps ,סומ סלחמו תומ6 יתעו סומ סכתמו תומ6 ns ענקס bir סנכממ = , ססל לתפ
 תיעוכד עופקמ ידומע ינטמ Dh יכ | ,ללכ סילופע סp ויס 3 enn תויווס ינרקכט ןפכמ

 תומפ /3 תרכומס Ih En ינטסו , סלקמו Anh יתש סוכדס 36 ךופנ לספס סוס תימרזע
Bonn 
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 תיל ןכְו m ייפ (DNB Ta :ףָכָּכ םהיקשחו
 ןיִרְרְמ אָּכְרואְּב אָנּופיִצ :

jD3לק 783  wa u?יהורּומעְו אָּבְרוא הֶאְמ  
ap ISםירשע  TS)ןירסע ןוהיכמס) ןירסע  

 עצודומע m NENNT םביִדְמְעַה Yen םבירשע
 :ףָסְּ ןוהדישּובְבְ :

Dmpem2( ! סב  NET ma 3 any 

Smםיזדחרַאּפל =:  mh Eyןיררס | תצבְרעמ  

 ןוהירָמִע es Wen הָרָשַע םֶהיִדְמע TEN םיִשִמִח

Nאלע בחרו ₪0 : הָרְשַע  * — 

aרצחה ירק  

 י'ש ר

Daדוי יניֿו כינס ףסכ יטוסכ סידומעס ויס ןיפקומ -םהיקושחו : תוי)קנופס  
ohינפ לע  oh Poספסרכ  chסכונמ ןופנ קופהס יג6 עדוי ךס .סעלמלכ  

 MID סיסוכס DPD למכ ומעו (ע"י סיעפופ) סעבגכ םגליפכ WIN ךכס
 סיקוסס

HP HH HH HE2060 90060000009 0000000000000 000000 — 

 רידא ב

 כז סיכויה ךותכ ותומד :מת] md סידומעס יכל ןיועס תרתוכ ןיעכ ,רויכ תומל

 .ותענטכ סדנוקס ת nen ויס ויכעו [דומעס ילגככ pam רונטכ ,רפסס רעסכ

 סיטוכס סיכופס דע5 ועו סעכגנ | םגליפכ וכינמ ןכש ,סרוגס ןוט) קוס ,םהיקשהו
 סיפקומ סידועעס | ןיסע 3תכו | , )"1 י"טריפ ךכ | ,סיקוטס' ועוגרת ,('י עי סיטפוס)
 סגסו .)'כע 'סעכמפנ ספ סקפרכ oh סנכ ינפ לע oh var יניפו , בינס ףסכ יטותכ
 יכ ,סוס ןינעמ וס םפננמ קפתס ףלו , קוכדסו רוכסס לע (Jen Den nr כמ
 , ('ג לכ תיססרכ) וקפנ קנדפו ןכו ,וספנכ סכועק ופפנו ,כספנס סע קנדי כסופס
 י'ע סילומעג סיקפסנו סיקנדנ סיווס ויסס רמול כ"6 ןכתיו ,('ת ספ) וקפנ Spen ומכ

 יתימדס סמ סע סיכסמ וסו. ,ע'נפרס כ'כו ,סידומעס תפ תוכנסעס ףסכ כ5 תורוגס

 סיקכלנ תויסנ ססס תוכתוכס PM ,סילומעס יפפכנפ תכפוכ ןיעכ סיווס ויסס ,יספנב

 תל סיעעפל ןיםוע ויס hin סיינומלקס | סיניככס EN ,תוכונמ י'ע דומעס כינס

 פיס יככסמ סתופ ותתסי סימעפ תוכוגתס ןכו ,רקי תוכתממ ıb ,סכקי Jahn תוכתוכס
 תוכתוכס mh תוקנלמ ןסו ,תוכתמ יניממ סתופ ופעי סימעפו ,יונ) סמודכו (טינסרג) ו

 י'ע סעמנמ סיסופמ ויסו ,סילנכס סיענקס לסעכ סינעוטמ ויס סיווספ ילססו , דומעס סע

 ,ופפוכי נ5 ילכ ,סילומעס סע עיס קכלסל סיכיככ ויס aha„ ןינוקתס תולתיס
 ויסו



 גיר המורה וכ תומש םולקנוא םונרת

 זרָאַמ רושמ שש רַצֲחָל mass הָאְכ רוש וב
 2 IN אָחּורְל אָּכְרּוא

 :זרָחֶאָה הָאפל ךרא המאב ןירסע החטא ©
 mis םירשע Pay 0 אנ -ןירסע ןיכמסו
 םכידמעה m תשחנ םבירׂשע ןוהישּובכו Snap יו

 םהיקשחו 7
 : 5 .כ'כ ןילדסנק m ןרהא תודלות

 י'שר

 סונרתו גכופ ספעמ נו סעינק ססעמ סינקנ סיכקנ סניפס יענק | ןימכ
 האפל :סרנלכ ןינקממ DE ומ ןיוככ סגכותמס רבכמ 95 ועוגכתכ ןידרס
 :דומעג דופע ןיכ תופעל שמס .םירשע וידמעו (י) : ספ יורק תורס )כ . תחאה
 סיעוקק | סידומעסו ןכפס dp סינםוי סינדלס . תסתכ סידומעס גש . םהינדאו
 סיתפע DEE ןכרל Aria) "נפ ןירוקס ןיסדנוק ןימכ ספוע סיס ןכופל

Dis janתעכעו  DEMסיכתימכ | ויכיכס עלקס תפס ףרוכו' ופנמק3 וכ סעוכק  
 ןימכ .יוטעס דועעכס תוינקנוקכ וקעבט ךרד סדנוקס .סלותו דומעו דועע לכ 729

mףוקז וספר qןיכוקס תותנד 3505 ןיסועס ןתולכ דומעב עוקת דסק וטלרו סלעמל  
 * םירומעה m :רכתס תופיסמ סמוק יסו סעמנמ סיונת ענקס בחרו (לז"עלכ ס"דנונ

do 
III 59950999%5995999555955990999909599599046%-- 

TUN 

 . סלפ יורק תוכס לכ , תחאה האפל . סניפס Ip סז ענק ןימכ וכילע (ס'פ) ס"מד תיילננו
 , ('ס קרפ ס"מד תיירכ פ'ע י'סכ) ,לומעל דומע ןיב תומל ern ,םירשע וידמעו (י)
 כ'כ , סמפ סילומעס ינוע סיס יכ , ינטס .לומעס עלמ5 דע דתס דומעס Hinhn סכווכסו

 ויס oh ערכס ןי6 סתנומפנ Jah , עמסמ ןכו ,כפומ סקעמ לעכו ןכסמס pyod לעכו ס"פרס
 נסומ , םהינדאו .תיוז ילעכ , ךסמס ילומע <m ויס Anpom | , תויוז ילעב ופ סי)ונע
 סיעוקת סידומעסו ,ןרֿפס לע סיבקוי סינד<ס nen„ סילומעס ל5 סינד6ס סידומעס לע

‚pinננו , ס055'6 ,ם'נפ י'כ י'םכנו] ם'נפ ןיכוקס ןיסדנוק ןימכ סעוע "יס ' 
 תפס ךכוכו = , ועלמסכ וכ סעונק DEM תעכעו ,'ג 13091 ,סימפע ספט ןככפ  ,[(!הטפפ)

Dionילקנולכ ותענס 77 סלנוקס סלותו ,דלועעו לופע לכ 729 | , סירתימב ויכינס  
 ןיסועס ןתופכ , דופעב עוקת לת וכו Send„ ףוקז ולר |, 'ו ןימכ יופעס דומעבמ
 , סטמלמ יונת עלקס כתרו , (ןגמריהט "לכו ,טריג) ם'לנונ ןיכוקס , תות)ד ביסל
 עלקס סיס ס5 וכינט דועו ob)" ס'על bתייככ פ'ע י'םר) ;רתס תליסמ תעוק יסו
 עכמפמ סכווכס ,סז 750 סלממו תומפ יתעו סז 75n סלתמו תומל יתס לומעס ןמ לוי

 ךומסס דופענמ תענטס סוקמ דע vom = ,ילקנופס נע סנותנ תעכטס סיס סקס ,לועס
Ennסנעמל ם'מכ ,תומפ  + mויסע ןכתיע יתנתכ 931 ,תוינקנופס סס ,םידוטעה  
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 ןהתי יפחת pad אָבּוהְו 0 :תַשחנ DAN תיִּפַצְו
 ןוהיו אָחְקיִעַּב יהוחירא | רי למ ₪ :*% םידבה ויה תעְּבּב ויִדּבְדתַא

laser)תעלצ  song Dataלע  pamיִרָטְס  

 : היִהָי "ָטיִמְּב aaa תחל בּובְנ ₪ :ותא תַאׂשַּב
be ae © רַאְרַה רֶׁשֲאּכ ותא; lv 

 map ןּכ אָרּמּב go ל ₪ + ושעי = a התא
 mn תי — ₪ aa רצח תא תישעו ₪

—Rתַאפל יט רביע. 7(  | Bayתבל המ  KO pro som 
 ץובד : רצחל

 :'6 < כ"י כ"כ בובב |: 'כו 6 .כ'ע פו אבוהו ןרהא תודלות

 י'שר
 כמוס ירבדלו .ותפוק | תומס רסע רעופס ירכדכ omas | רסס יעלק) ךומס
 יתסממ ךכ תומפ 'י 605 סככס ךרו6 סיס כ ותמוק תומס םלט ןכתככ 09337

dotysתודמ תכסמ  omןמ לדבוכ וסש  Kin nameתכסעכ עוקס  ons 
 בובנ (ח) :רנכמל וטענט תועבט עברסכ .תעבטב (ז) :רקמס ןמ וסונדמל
 סי ו עמ לכתסו 75 לכמ סיטס יכע and rd In ומונכתכ - תחול
 men .םיעלק (m) : ןדס ןימכ תומפ 'ס לע תומפ 'כ ויכע סיט דחה ןע לכ

 ןימכ .

--9930%%6%55%%6%6%9%9955%59%5959905990096%55508000466- 

 רואב

 6וסו י'ער 93373 כ"ס5 insb סממ 336  ,סעפ וכפכ סיסט Bi ,תנזמס סכונ לט
 ' ,(סירפסס תלקמכ לפנ תועמס 069 כתויו ,רנכמס נע יפקד עמסמ 'וכו ןמיס סיס
 תתפ סע5 סיס , רכזנכ סמל לע סמל סיסט ,תונרקס jn סינפ) תכופס לע סכעמכ סנסו
 , סכרעמס סוקמ סיס לוסו , ענמקכ סמ לע סמ June ,סינסכס ילגכ תסירדל כינס
 in קוחכ וסס ענכס סיסו ,ןילוט ויס 136 , Dam לט ומוכל) סיס עפוסמו קנס קככו
 ירכדכ ,סורדנס רנתס יענקל ךופס סמ דע ןיעינמ וילגרו , סרעטס עומ 5לככ תנֹומְס
 סיס 5 , ופמוק תומ6 'ג ןגתלכ 09937 רמוס סדוסי 'ככו . ותפוק תו רחע רמוס
 תעבטב (ז) . mm) 'סמ men ססכ י'סכ כ'כ) ,תומפ רטע מפ יכ , סנכס ךרופ
 סיטש ילע .תוסול ,nd den" ומוגכתכ , תחל בובנ (ח) . רבכמ) וטענט תועכט עכרקנ
 ןימכ ,תומפ 'ס לע תומפ 'ס וינע סיסיט דק ךע וככ סיסי פנו , ענמלב כנו , 75 לכמ
 , סכרעמס סוקמ דע רפע ולס ת6 ןינממ ויס ןתייימ סוקמכו Sun oh‚ יכ ,ןדס
 . "לכ סגרופמ ןכו , גרופ סטעמ ו , סעילק סמעמ , סינקג סינקנ םיופע , םיעלק (ט)

 ?תיירננו



 ביוב המורת זכ תומ ש פולקנוא םוגרת

Nano mm Rai,יצה דע תשרה הרתוהו  
 ne ה .oad De תצחברמ חרוכה ירש

a bh Tıı= := -ף %  -- 
 בירב תישעו 0( : הומה תצוחירא דריִּבַעזְרְו )1(

Ma? war me Suםכימש יצע יֵּדַּב  
 תיפצו ןיטש
 :'כ.ל"יק .'6 .ג'פ סיהנו התיהו ןרהא תודלות

 יישר
 ןנדמל סטמלמ תנופה בוכרכ תחת ביתכסו DE = וטקדקדו בכרכ סייורק ונס
 לתו יונ דס ווס MP ןרתמס ןריתו .ויתתת רככמס ובנו וס ונפדכ כוכרכסס
 ונתכ עיגסו רככמס ופיכנס ויתסתמו סיס mb ןפודכס or וגכתסי לד סינסכג
 v3 לידס וסכג pn) mp סיס him סמפ כתר רנכמסס him Hama יכס רע

 עוס סמנוד סימלוע תיכ קכזמ) וסע ודגנכו סינותקתס סימלכ | סינוילעס סיעד
 לככ סז ןילעכ וקריפ 605 יפ לע ף וכ ןינוע ויסס םככו ועכפקכ קכקסס
 ססעס 6 תונעמב סנעת bb יל neun סעדס nam ('כ תומפ) קוספכ ונעמש
 - פתליכמכ ונינס ךכ Em ול סיס mn) pin םככ 606 ונט סנככ תונעמ וג

namלוס סמדמ  namתסמנס  votןיפלממ  Yinקככסו ןפיינס סוקמכ סמדל  

 סמל דע ןיעיגמ dan סכעסס עומ נמ םרומס ןמ לדכומ סנומס סורדכ סיס
 ךומס
RRA RRR had 

 רואב

 2073 סמ וכתב סוסו , וניכס ןיכס סקע nam) ab , ןעס ינספסו תוניפס וכפל
 , וכבפכ סינפ יפ וסכג רמופס יככד) ,וס3ג 35  תומ6 פס ףוס) סו ,יטכ
 כ'סו כ'ע מ"נ ףד סיתכוד) ס'קכו |, ךירת vor כ": ככס כתכ ןפכ סנסו |, (י'טר)

 סיסש כתכו , תוכופנס '3 סוסס Sein סקעמ לעכ כרסו , סעילכ bus ריכוס , ('ע
 תפרקג סעינגסו , Din ספ יכ סקנתס סתיס כ תוס סעיננס ס)ולו , סטינכ תב
 יצה דע |. (פטסיי) (Iron ומגכתכ ךיככ Jan סיס סו ,(טכוב , גנודמ)-םינמ) 3
 'ב יככדל פורקס סע name סכוג ילת וסו. , תיםיפתס סעפס ףוס Ans ,תבומה

 סיסמ למפו רולכ ףיסוס ומוגכתכ ע'כיו Bond„ ןילתנס סימלס סוקמ וס סע דעו ,יסוי

 עיני לו , רככמס ולכקי תכומס לעמ תלסג ו ןע לופי סלם , תלעותל סוס לנכמס
 סיסמ' עמקמ , תנומס לע mh ןיריזתמו , רבכמס ןמ mh סיחקו) סינסכסו , ןרֿפנ
 סיכפסס תיקמכט עדו) . וינעמ נפוגס רכד לכקל ,תכומס ןפודמ Hip וי בכעס
 , קנופס יס לע (כנכמ (SE ונתכ עיגסו : ןוטנס סזכ 'ס קוספכ E23" כסכנ סופדכט

65mסלולו ,  'וכו ןמיס סיס וסו ,סמפ 307 רנכעסק  nesי'כס  „msסופדנ ןכו  

 תעסכו mh„ ס"מ6 כ'תב רכ'כמסמ כ'מנ yo תוכית סינסי סיסופד רפסבו יכיני

 כוכרכסע him 35 ינומ ? סמ סל יכ וכסכ סיס his him ןכיס יכ mb„ 80 ןיפ
 תיפעס סמלס ףוס דע , תיקמסס סעקס ףוס לוסע תפכס סלק ןמ עיגס לוסע , סעק כתר

 לס



 סולקנוא םוגרת המורת וב תומש 48%

 ריהאנה ול תישעו 0 :תשחנ השעת
 7 mem תַשְר קרשעמ רָבְכִמ NEID דבוע אָרְרְס הי

 my קדעברא אתדצמ עבר — תישעו
Ausתשחנ  uעּבְרַ  wonלע  — 

 ה א הָהֹא קרתַתְנ ₪ :ויתוצק A am ₪ :יִהורְמַס
 FR המ ab חֵּבמַה בֶכְרַכ תחת

 החיהו
 % .כ'ס ons תתנו ןרהא תודלות

 י'שר
 יוסע תבומל וכ יוספ םונל ןימכ (4:"ענכ םנב"יכק ןירוקס סרנכ 'כ .רבככ (ד)
 BEN רככמ וכ תיסעו BIRD סכו סכוסמ סז כקמו DEI ןיפכ ןיכוס ןירוס
 בכרכ יוכק לוגטב כינס ףיקפס 937 לכ בכוס .תבזמה בכרכ (m) :תסכ ססעפ

woדיתעס ככ ןע לכ יעלג ןס 56 ןיטתופ לכסכ | ונינסט  ash ae)וו  
 pam) ab ןעס ינספסו | תוכיסס | ינפד יסרק3 | ןילוגע | ןיפירכס | ןיסועס 179

Tan DEPונפדכ סמל ונקכ סיסו וינס  m)פנ5 | ףוסל וסו  (BE Br) 
 סנס סייקמ ינ5 סמ תס וככפכ ספ יפ 1039 רמוס ירכדכ וסכג לס תומס
 תכזמסכ סיס ג סינסכס ךוגסנ | בכוס ל35  סלעמלו ככוס תפסמ ותמוק תומס

penימ סימוכ | כינס ןכו ויתונכקמ | סינפל וספר לע גל  vrןיכ בוכרכ  
 תומס PB סינסכס ילגכ ךונס נפ סע ןסמ סינפנו סמ בכתוב סיסו ןכק) ןרק

 נס
IL TI ET TI 07T 702 5777577757777 777 777 7 702 EOE 

 ה א ב

 .תופרגמ ופונכתכ ,ויעיו . (ןטגיכייר ו טס ןמֿפ , ןפססטכפ 33( 833 , (י"םר) , ריר'דכטיר6

 , ל'ליוו ,on די םיכ ולו ,קד תכתמ לפ סכלקס יוסכ ןיפכ ןסו , ןטדס ןסכ לעונש
 ,ויתגלומו .תוננכקס יפד לנק) ,ויתקרזמו . (ןטרעעבמ ps םָֿפעג ןייס) 695 + (י"כ)
 , ןתפירס רסממ סיס , סכרעפס ילתנ לע תונככקס Ih ןס3 ךופס)"סיפופכ תוינקנפ ןימכ
 סיפכח ןוספנו [(ןעבמג , ןטקטהווורק) As לוסו ,םד":ורק יתפ5מ 'סנו] טנ'ילורק ו"עננו
 , (ד"י 3 סט) דוקימ ₪5 תותח) : ביתכלכ , סילתגס ססב תופס , ויתתחמו . (י"קכ) ,תוילוכל
 ןגרכוס לככו ,(י'כ) ,וילכ לכ ומכ ,וילכ לכל .(ו'כ ו ינטמ) וקיסכ th םיפ ספסיס
 ןיכוקש סרנכ d , רבכמ (ד) . ערפס יכחפפ נכס do תוכוסנ ,ל'מנס םומטפ תונכ סימעפ
 סז bרקמו , תפר ןיפכ ,ןירות ןירוס יו:ע קכזמ) co םוכל ןימכ | , (33"6 (a0 פנ'נירק
 ‚338 ,בכרכ (N) .(י'5כ) , DEI ספעמ , תסוסנ רככמ וכ תיטעו ןכוכתפ סכו , סרוסמ

 יקכקכ ןינונע ןיליכס סיסועס ומכ וסו ,'וכו נכככ 5רקכ | לוגעב 3יבס ףיקמס 237 לכ
 תולפל

 . aut) ןיימ) jerible | ם'לכונק )1



 איר תמורת זכ תומש סולקנוא םוגרת

 ויתריִפ Toy, 0 nem ותא .Me ₪ :אָשָחְנ היִתָ
 ויתקרזמו ועו = ושל ה son  היִזָרורּתְבסִּפ

Pam omaוילָּביײלָבְל ויתתחמו ויַתְגְלְזמּ  
 השעת יִהּונָמ ולכל ּהיִתיִתְחַמּ

 דיבעת
 י"שר

BNP (ת"מ סיעפי) ןימכ .ויתריס (ג) : ספוסנ ךחכמו nis DIN Did 
 שי יכ סכות) ןפדס תופס) סיפק יפסמ) 5"תש וסו וכות) ונפר ריססל .ונשרל

 תונמ  "isןורתפב תפנתתמ תה סנמ תירנע  ned('פ .סילסת) ומכ סכיתסו ןינכ
  EIER('ס כויפ) ,סיפרפ  Inhסס) ופולסו םיכסמ  (hr).פרפת יתלוכת לכו

 סו וסומכו סיפיעס תפפנ סכפופ ףעסמ ופולתו:סיכופ סיפיעסכ (:"י סיעפי) וסועכו
 סתכון   mpןכלמ ונקס ופונתו .סיככסב וקולקסיו ('ז עפוסי) וסועכו ויעלע רכט

 ןפכ ף-וסנקסו וסקזעיו ('ס סיעשי) ןכו סינק וכיפס  nord)ססיר  ו"עלכו ונפל
 סב 0 תופרנמ ומונרסכ , ויעיו = : (1רי"רדנפדס  phסכלקס יוסכ ןימכ ןסו ןסדס

 סיתכזוס סד 095 לנקל .ויתקרזמו :(פ)'דיוו ז"עפכו די תיכ ולו קד תכתמ לש :
 ןסכ  ןיכפספמו וכ סינתקנו לעכב ססכ סכמו סיפופכ תוילקנופ ןימכ - ויתוגלומו

 לע  naתוילוט5 סימכת ןוטלכו (3ם'יכוכק ז"עלכו ןתפיכט רסעמ סיט סכרעמס :
 תיכ .ויתתחמו  Supםי ( Doתכזמס ןמ סינתג ןסכ לוטיכ ( onheימינפס תבומ לע
 לעו תכטקנ  deתותמכ ('3 סיעפי) ומכ תותסמ סיורק ןסייתס  ehתבילע 5 דוקימ

  ₪0שי סתתיס ('ו יטמ) ןכו סמוקממ  chוינכ לכ ומכ .וילכ לכל :וקימכ :
 רנכמ

-19309000009590900000999090990009030909 999 9 9 HE— 

 רואב

 ןיפיקז ייונכק ןייוסי סינע, סנלפ ע'ניו , p סרנסיו סדנ) סעעי קנס ,ויתנרק ןייהת
 לע סמ , תונקועמו תונונת ויס ונפס תוגכקסו . תומס ןמ ןילועו ןיפוקז wong | ')יע)
 5'תס וסו , וכות) ונד ריססל ,ונשדל .תורוי ןיפכ ,ויתריס (ג) . סמפ 8313 58
 ןורתפכ תפ)תתמ תחל סלע תירכע ptos תולת םי יכ , סכות) ןטלס תופס) 'םימטק יפסמ)
 , ('ג ס 306( םיכטמ Inh ,('י פ סינסת) סיסרט םרטתו :ומכ ,סריתסו pos םמס
 un ,('ו זי סיעטי) סירפ סיפיעסכ וסומכו ,(ב"י כ סש) כעת יתפוכת Jan ופונסו

guonסרלפ  dt)לנס , (ז'יכ סיערי) ומנע ןוכתפס סזו וסועכו , סיפיעס תספמ ,(ג'כ  
 ,('י בס סיעשי) ןכפמ ונקס ופולתו ,(ג"י כ '5 סיכנמ) סינק וסנקסיו וסומכו , ויפנע
 "ענב ונפל ריססל ונפל ןפכ ף6 ,('3ס ספ) וסנקסיו וסקזעיו In ,סינב וכיסס

ST,ר"ירדנסיד6  
 (ועפיופ) padel ז'ענכ ל'ידוו )2 )ןעגינייר ו עט ןמפ) adecender ו"עלנ ר"ירדנסד6 )1

 + (ןעקוה עווורק) erochets , 1'ענכ ם"נינולק )1
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 : סע סקנו שלשו : סע סימנו עובר ןרהא תודלוה

 'כ סדוסי 'ר יככד ןנתככ 0937

 י'שר

 - ותטוק תומא שלשו 'וגו חבזמה תא תישעו (א) וכ
 ab וכרֿפכ סינס יפ וסכג ןלסל סמ עוכר ימינפכ רמלנו עובר ןפכ רמסכ רמו6 יסוי

 וכרסכ סינס יפ וסכנ 169 : סלעעלו בכוס תפסמ ותמק תופפ םנס סייקמ ינ5 סמו
 לע רפכג .תשחנותוא תיפצו :וכ סרכתיו סדכל ססעי נס + ויתונרק ןייהת ונממ (ב)

DVD 

5379900509096 099069090665660 990640609965 HH OCG 

 רוא ב

 ןיפו ,תכזמ Anm סרטקססו סנרקסס תלונעכ דסוימ סוננ סוקמ , חבזמה (א) ןכ
 סתוקנס (רמטול) תנמ ספ יכ סנפס תופכוסס ned namen סלמ mach ןוסננ

 וכ רכדמ קכזמסו

 , תעתנס pam ןכו ס)ועס nam ןכ סג ףרקנו
 , עובר

 , סלוסי 'כ יכנד ,ןנתככ סירננל ,ותמוק תומא שלשו
 וכרפכ סמ יפ וסנג ןנסל סמ

ah(תופפ רקע וסו) וככפכ סינע יפ וסכג ןפכ , 

 סכרפ5 תויוז תלעב סכוכ לכ

 תופ6 קנפו סייקמ ינ5 סעו
 3כככס  וסו כנוססק

demסנע)עס ספסס לע  

 יפ ןסס
 ס'נמלסו

 ןייסת

 . 893 ןינעמ In) ,תוטו) סכוג ןוטלמ DENE סמו

 ,(3"ע ט'נ ףד סיסנז)
 ,וסכג לם תיססס סעלס ףוס דע עיגס , Pad רכזנס

 , תומס רסע ירס

 , יסוי 'כו ריפמ 'כ סק3 תגונפס aan (6"יפ) ס
 ונמט (ב) . יסוי 'ככ סמתס תקונתמס סריכוסק Inh ס

 , יפור ןוסנמ
 , RD nam רקנס וס סוס נופכס

Blondסמל6 תכומ בותכס ופרק ('כ <( . 
 * עונככ תכקנ סנתרכ

 , עונר ימינפכ רמלנו עונר ןפכ רמלנ כמופ יסוי 'כ

 ,סנעמנו בכוס תפקמ  ,ותמק

 , תומ6 סנש

 . וכרפכ סינק

 ,יסוי 'ככ קספ

 תס6 סמו

 "סר ?תיירכו
 "מד bתייכננ ןכו

 , תונכקס סכונ)
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Taymen inner ndעלצדדדלע ןז ןתת  WERPEתש  
 אָנְּבַשִמ ya אָסְרּפ

"on yayı aa danלבת *לֵהאָה חַתַפְל  
en ינש = תעלותו EN רבוע TI = ץובו m 

 תישעו ג :םמר השעמ שמ רוה m דא
ahידומ  

Sram MTםכימש ירומע השמח סמל ה  
₪ 

:-- am BA . ןיטש 
am EN aM םבַתא MES] Nam fen 8373 

  lakתקציו
 :'6 כ'סו .'6 'סו .'3 ע'כ סיקנו שמח : 'כ * כ"ע קפוי השעמ ןרהא תודלות

 י"שר

 . ךסמ תישעו (ול) :תומל רטע  ברעמ ר5) תתפס ןמ סיכוטע סכומסו ןסנססו
 .םקר השעמ :ןינמ 5 ודעכ תכס (lb 3b) ומכ תפפס דגנכ ךסמס וס ןוליו
 .םקר :סו רגע לע ףוכרפ ךכ Dr רכע לש ףולכפכ ppm סטעמ :וכ תויוסע תורוטס
 תדמכ ךסעס תדמ + רו רכוע נו ריי דכוע ועוגרת תונמופס סע נו ןמולס סע

 :תוממ 'י לע תו 'י תכרפס
 תיסעו

AAR RRR RRR Rh 

 רואב

 ,סמפ סירטע תכוכפ) תתפס ןמ ןכממס ab 2759 + סיגפ)ו ןכpמס pn סינותכ סללו
 , ךספ (ול) . (י"טכ) ,תומפ רשע כרעמ 75) תתפס ןמ סיכומ סרוכמסו ןסלעסו תכומס
 ,(י"טר) ,ןינמ ned = .('י 6 כויש) 1703 תכפ ונכ ,תתפס לגככ ךסמ וס ,ןול
 . (ךכס םכס סיסרפנ ק'לכ) ללכמ סנפנ <00 וטפסמו , ס'מ תפסותב סילופכס ןמ ולו

 .סז 330 IE ףולרפ ךכ סז רנע לע ףופכפכ , ppy סקעמ וכ תויוסע תורוטס , םקר השעמ
 ןופנכ סנכותמ ןכו) רויכ לכופ נו ריי דכוע ומוגרתו תונמופס ספ ו ןמופס ס5 , םקר
 תדמכ ךסמס תלמו ,(סנווכס יפכ סגרת Bonn‚ רוי דכוע סנרתס ל6יזוע 73 ןתכויו , וזככסס

 * סומו ומ סיסרקס ינוע דננכ ךסמס ססכ כ ו'פלו .(י"םר) ,תומ Ibn לע רסע תכרפס
 ויסע וכ יככדמ ספרנמ (כ') קוספ) ס)עמ) יתככו כככ , םיטש ידומע השמה (זל)
 תויכ 093 Dos כמול וכ ןיכיכ5 ססכ ףלו ,סע6 לע סעל סתדמו pw„ ינעצ

mDססינינט סיקסכעס ןכ ס ויס 8)ו = , ויתוענעו 173 סע ןוכפסו ןסלפס םינכס)  
 עיככס לסוס סטעמ לעכו dr„ וניגומלק ירכדמ ערכס ןיפ סכולס ןפופ) .ס)ולו , סוס
 סירפשנס סטלטסו |, סופו סומ סיסרקס ינוע סיסכמ ססמ סנס 1195 כתכו ,ותעדפ
 ויככד ןיפו = , תיעינכ קלטו סמל תתפס יל5 ינקמ ןכו סומ סז סיקוסל סו קסכמ נע

 . ןתנפסו ןוכפס םינכסע Inh סילומעס טיקס) ךיל5 סיס כ"פל | , ?'טמכ סיפרכ
 קנומס 9 וב
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 תרופ Papa אָתְרנִ
 אְנְכשִמְד :en לע
 לע jan אָרּותַפּו אָמּורֶד

 רטס .
 . ס'כ סגינמ .'6 .ב'כ Au תאו

 ANNO :םישדקה שדק ןיבו
 תֶרעַה ןורא op תֶרפָכַהתֶא
 Auen 5 : םישדקה שד

ne ya meins 
Mean mansלע  

 en הָגְמיִת ןָבְשִמַה עלצ
 ןתת

. 

 :'3 יו"כ תוקנמ -'3 ."נ וי הלידבהו ןרהא תורלות

 :סע תותנמ ןחלשהו :'כ ית'5 תומנמ .'כ

 י'שר |

 יםינע ינסכ ססלכ ברעמל קתפס ןמ ןכעמס נג לע סטרפסכו סמל 'כ תורכוקה
 ph תוסכל ויכוחל) יונת כתומסו ןכסמ SE Dies סתסכ תינטס תרבותסו ןכסעס
 ps ינופנס לתוכס ןמ ךוטמ ןופלכ ןסלט > ןחלשה תא תמשו (mb) : סיסכקס
 תנומו = . סלתמו סומ6 יתס ימורדס לתוכס ןמ סכוסמ סורדכ סרוקמו = < סלקמו תומ6

 סינוקנ סנכו תרומס יפלכ עמק ךוסמ amp) nis pot כיול דנככ ןוקנ נסוס
 קכזמס סמל סירסע תכרפ) תתפס ןמ ןכסמס bh דניכ .סינפנו ןכסמס יכח ןמ

 ןתנססו
AAA RRB RRR 

 רואב

 דע ץותלו סנמיסו nnd SED‚ | םינפל| סנמיס סיסיפ ידכ = ,סידומעס נלעמל
 תאבהו ירסע לע רסע סיסלקס דק תינ him ,סמפ סירטע תתפס Jos סידומעס
 , ןקסמס תפקסכ ספוופס סתע ןיפ יכ ,סוס רדסכ סםעיפ סתע וולי 9) .'וגו המש
 , סיסרקס תתת תכוכפס סיטיט ,תינכתס תעדוס וס ןינעס 36 ,  ותייקעכ oh יכ

 ןכו ,סיקלקס סדק ןינו םדקס ןיכ לידנתו , תכורסל תינמ סמס ןור60 סיסיפ ידכ
 in ךוסמ , ןיפלכ pie , ןחלשה תא תמשו (mb) .נס קוספנפ תרופכס ph סתפנו
 תומל יתע ימוכדס לתוכס ןמ סכוטמ 81973 סכוגמוי  ,סלתמו תומ6 יתש ינופכה )תוכס
 ,םרומס יפ)כ עמק ךוסמ | , סרוטמל ןתלט pot ריוס דגנכ ןותכ כסוס קנומו ,סלספו

 סנכו
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 םימש יִרומע העבראזלע ּהָתַא mn Sur לע
arָבַהַּר ןפתמ  

san jinmלע  y am omman max ya 
 (NIE : תסכדינדא העּבְרַא ןֵּתַהְו ₪ :ףַסְבִּד ןיכמַס

 םביסרקה תחה תֶכרָפַהְדתֶא nm SEND גרי
ikתאבהו  

 י"שר

 סנקלו pen dE ובסככ תועפ 'י סכר6 תכרפסו סיוע ןס ןיוו ןימכ ילסס ןיווס ןס
 לקע סינפלו סנפיס סיס ןכסמ IE תיםינט3כ ססורפ סיקכק !5 ןסכנכ תומפ "'
 רמלנט רשע לע רסע סיסדקס יפדק תיכ him סממ סירסע ךוקנו סנמיסו תומס
 כתר ןכפמס תועירי de תורנוק יתפ ph סיכנמעס סיסרקס תחת תכרפס ת5 סתתנו

 פורכוחס |
70002 2 2 7027 7077 2277 07 0 7 7 2 

 רוא ב

 סילומעס תנופסל ,םיטש ידומע העברא (בל) .תכוכפכ סיס נסו סנט "ל .פוקליכו

 , טוקניכ Ahr ס"מל  *תיירנ5 כו ככמכ כ רנד רכונ כ סלולס ןפוקו ןפדעו ונס
 י"סכ 3056 ופכ ,סמפ וס סרקס יכועכ ןייגוע John תתפ ?עק סידומעס תקעק סופו
 נע סעמ רפפקלפו on„ לע סמ ויסס 'יל ידוקפ טוקלינו תולמ 'סמל Ana סטב ליע)
 סרג ,ו0)9 סידופעס תעככפ סנוו A 6 ,תויוז י)נעכ ויסס עפממ סתֿפ
 יכל תדמ סיס PB ,סלתמו סיתפע ענלפ dor רקס יכתכ 3סוככו סמ6 יכועב ויסש

 למול.ולתככ לעו ,סילומעס pot קסרעס Son 05 ןכו .סיבוקת ויס 003 לט6 ףסכ
 כפסיס; ידכ ,ןפכמ סיטטו ןפכמ סילפ ויסש ןלתיו ,סוס ססיכינס קסרמס סיס נס

 ph םינכסל סינוכי ויס ךפיס ןכ 8 סאד = ,סלחעו תומ6 יפסמ  רתוי יוכפ תויכ 53

 ,ונקכל ונפד) ? ויד5 לעק תוענמסו סידנס Ip Fin ,יתו סיתמפ סיסמ  ,וכרפ).ןורפס
 , (ןֿפכמו ןפכמ סיקכװ סילכס one |, רטפ6 יפ יפדוו ,יפתו סמל oh יכ סיס נע 6

 תפ ומתו ,ןוכפס תפ ופיכס ןפ יכסלו סידומעס תל ומיקסס עמטמ כותכס ןוסנעו

 0)6 .(ועסכ כקו ססעמ נע Bינסמ ועכ) ןכעמס תעלת לעב 369 ןכו * תכרפס
 תוינקנופ ,םהיוו . רח ןפופ Io סרלס לוסס 8096 סוס סידומעס ןיכפ קתינמס סיס
 ןיעכ ויספ ןכתיו ,תכוכפס תל 053 רכתל ,סילומעס יסרכ תועוכק ,ך תומדכ תויוסע

 , סנולכב ךולכ תכוכפס (th סיס ל" י"טכ תעד)ו , יוכל סידומעס יקפככס תורתוכס
 ןיכנות סעככ6 ופעמ 'יפ ד'פ ס"מד פיירפכ סלולו ,ססס סיווס לע טכופכס ph ותינסו
 'יכו ,סידומעס יכג Ip תופנקנופ3 ססס ןירכותס י"ע סתופ ןינות ויסו ,תכוכפס פר

 מפ ןופנס | לעפו ,סייק er סיטועס ןוגכ תופנוכ on .ןיכנות. )73.959 ךרע) 1993
 סעינמ תכוכפס תפס סתיס 8) כ'לקס onen‚ ןכו ,סכיפת ןוסלמ תוכפות ןתופ ןילוק
 וסע סכמלו ,ןכפמ לם וכסל) תומפ רסע ,יתסס וסע ,סכרפ תכורפסו .ךרפל
 pen כח וטל ,םיפרקה תחת(גל) .סיפכק לק ןסננכ תומפ רשע |, כרעס

Tom Ii.ןכ  ceברעמל  
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anתמ קחו 0  WAT TSתי — 6 :אָבֲהַּ  
aT 0 . 4 :7 ּהיִתְכֶליִחְּ אננׁשמ  

Ne ne FOND ON pp 
 Nm Taym 69 תיֵׂשֲעְו 6) wen ם :רֵהָּב
 עב San Nam תעלותו ןמגרא] תלכת תפרפ

ini .ירֹוהז 5 מ :  pinהַבֹוע רוש  
 תרוצ mn .יִבַעַ ןמוא בשח השעמ רושמ ששו י ןש

 Am-jam טל : ןיִבּורְּ התו : םִיָבְרָּכ התא השעו
 לע התא

 : '6 ae סדקע .'6 . ע'כ תותנע תמקהו ןרהא תודלות

 "שר

 '3 ןיפכ נסו לש תויפיפ '3 ןימכ ענוק סיס םלקכ 555 nos סוס Doro ןיֿפס
 ככ Dh Bann ןכרפ ham ןלכ> תענעס 255 ןעבוקו טק סנק יקדס
 push ןמו תעכעג ונממו וכותל = םנכנ םירכסו ןלכל סנמעו 2( תוטגעס ןמ .םרקס
 לנס סיקירנסו סיטרקּכ ןינומת ןססכ בס: סיפונמ סימירכס 5m ינסס ספל
 לתוכס לכ נק ןכסמה ךותכ .תולרכ ויס כ תויפיפסו תועכטס תוטנוכ ויס ץוסנמ

pinרהב תיארה :וסמיקס רועניס כה .ןכשמה תא תמקהו (ל) :סינפבמ . 
 סליסמ d .תכרפ (אל) :ופמקס רוס ךתופרסלו (md ריתע ינלס ןכל סדוק

Jןמגראו תלכת :סעס ןיו ךנמס ןיכ לידכמס 337 דוגרפ סימכס ןוסנבו  * 

 יתסריפ רככ .בשה השעמ |: ןיעוס ספס עותו pin לככ לופכ סיס pam ןימ לכ

 . םיבורכ 208 סז ןימוד ph סירנע HERD ןירוילסו תוכיק יתפ לם סגירפ ליס ווס

 תוילקנופסו = סינדל סעגרק ךות3 סיעוק סידומע סענכפ ס3 ססעי תוירב לש ןיכויכ
 — סכ ךורכ תכורפס םרפ סנולכ ןסינע כיפוסנ סלעמל סיפוקע j03 ןיעונק

 ןס

RD hh Bh lp19300699099 909 9000009000000  

 ףוא ב

 , תעבט) תענטמ לרוע 301 לס  פרפופסכ סינותנ ob יכ | ,סו סיפולמ ויס BI סימילנס
 ,וספיקפ רפניפ רת65 , ןכשמה תא תמקהו (ל) .(כ'ת (1m ספ עוק)ינ Anh ןכו

 .("םכ) ,ותמקס רדס (ha nd ליתע ינ6ט ,ןכנ סוס ,רהב תיארה

 Pb סלפסן,  ham 536 ןיילע סתעס יפ) ,לכעו ליתעמ בכלומ ןמוסמ ל"ז ברס כווכ

 יזנכססס סנכפמס | סנלתמ ומכ ,סרע סנועפכ סיסמ 16 ,  2079 לוס וכממס ותעקס ןמז

 825 סוכ נכרומס ןפוס ךרדמ תומוקמ סעככ | ונרסכ רנכו + ( ןייג .ןפררקוו טגיינמג רריוו)

 ,'וגו ןמגראו תלכת | . סנדנסו (don hie , תכרפ (אל) * רע ןוסננ פורס לע ק"ב

 ,('ע כ'ע ףד פוי) ,ל'כ לופכ עוקס 5מ) | . ןיפוס טק טומ ככ סיס ןימו ןיפ כמ
 טיקליבו



 חר תמורת וכ תומש סולקנוא םוגרת

Say polחיִרָּבַהְו ₪) הדִמָי םיִתְכְרִיִל :  
 0 קרָאְעָיִצְמ אָרְבעֶו (חכ

 aan םיִׁשָרְּקַה 12 nn ןמ רבעמ תּוופד 12

 -תֶאְו )03( — ON הצקה"מ זר ₪ :ופסל יפס
AN am הפצת םיִׁשְרָּקַה N277 > NET 

Tayn ןוחרתקויע mm 

u an השעת םכֶהיתעְבמ איַרעְל אָרְתַא N207 

m nmתצורבע  em»םֵחיִרּבַהתֶא תיפָבו  
 בהז אבהד

 : ספ סע חירכהו ןרהא תודלות

 י'שר

 ןיכווכמ סספ סינקנס ךרד .ססכ סנכנ לוסו ןייכועכ «pp סיטרקס Ab תוענט
 סולדכסו ןופלכט םינותסתסו סינוינעס סימירנס סיסכקס ךותכ Snbas yon סז לוע סז
 ןמ סקס Ih סקס ןמ וס סמ6 סיסנס וכל ןיכיתסו סעפ ו"ט לתל לכ ךרופ
 סש סינותתתסו סינוינעס ךרופ בלעעכפ סימירכ DENN 3רעעס דעו סרומס
 תסרופמ יס ךכ סיסכק doyt כתר דננכ סכסע סיתס | וכר5 ןוכיתסו תומס
 סנכי) סיתכ ויסי ןסנ סקעתט תוענטס .םחירבל םיתב (טכ) : ןכקפס תכפנעכ
 סיקיככס לע קנודמ בסוס (Doc A .בהז םהירבה תא תיפצו | : סיחילכס 05

 ןיפס
07720 27227 5 50 0207 7 07 707 7777777770077 20777777777 

 רואב

 סיגל6סו סילועעסו סיפיכנסו סיקרקסו vor (6'פ) ס'פד תיילנכ ,בהז הפצת (טכ)
 סמיכבל סיתנ נסהזיספנת סיפכקס תלו לכמפנס ,3סו ספולמ סיטרק לם ןיינע סוקמ
 סנסו ,ע'כע 'סנכג םירכסש סוקמ (Dnma סיתב 3'ת dm יי סיתכ ל"ת ןיפס
 עמשמ וניגפ) בותככש ab ,סיסרקס לע כסומ סתיכננ סיתכ רמ6עש )"ומ יככדמ ספכנ
 סיתכ תונית ויס hu ,סימעטס תסנס לכדסמ סז וקדקדע John ,937° תוענעס ןמש
 35 יכתפו ,ףקז סעט3 כסז ספלת כיס  יופכסמ , סיטרקס לע סנ תונסוע סירכ

 וייסד | , סקירכל סית ססע סוקמכ 30!  ספלי סיטרקס ףל5  עמסמ ,עינכ סעטב
 תל ףכיו "5 ףוס 5תייככנ סע לוע .סגכנ ןוכיתס תירכסש סוקמ וסע סיינועב
 בסז de תופיפ יתש ינכמ סיס ספוע סיס לכיכ ,(דכ ו'כ (pl 3סז סתילנס
 ph סינתוגס סוקמ ,םרק Je dns ונתוו ,סלסמו סמק תקלו תת6 לכ לט סכרפ
 ןכו ,רבלי no תיכנס נעט עמסמ ,קרק 35 Wins רמפדמו ,כ'ע סיסילנס
 לט ונלק ךותכ עלכומס ןוכיתס תיכנס, ל'ח ,(ג'כת (ma ילוקפ עוקניכ (han תיל
 כ וננת ךותב סנותנ ס:תמו סמ סקסו תמ לכ ךרו6ש כסז לק תכפופס ךותכ עלכומ סיטכק
 555 qht wa dir י'םכ .ס)ולו ; סקס 35 סקס ןמ ןסכ עננופ ןוכיתס תילכסו , עלק

 סימיִרּבס



 םולקנוא םוגרת המורח וכ תומש 444

win)אשמה : דַחֶאַה ןְבׁשמַה-דעלצ  ige)רַמְס  
 ו ep spe יֵשְרקְל ₪ oma mem num ET אָנְּכשמ = 4 1

 a Sam im הָשִמַחְו תינשה an יעל
 No רפס פל ןפשמה עלצ ישרקל םֹהיִרְב

Ehןוהפוסל  

 י"ש ר

 ₪6 ןס eis ססעמ 05 < ןכשמה עלצ ישרקל השמה : (1 סי"רפסס
DOGןותקתסו ןוינעס : EBתוכיתס יתסמ  orלע קירכמ  Snסו לתוכס  

 ס: Sn תעכעכ DI סח סו 750 תעכטכ Pa סז לתוכס sn דע סירבמ
 דגנכ וככל יטנמפס 336 עכר6 ps סינס ןוקקתו ןוינעס Am ספ סו ןיעיגמס דע
 סלקס ןמ סירכמ 'וגו ןוכיתס תיכנסו רמפנט וסלק דעו לתוכס ס5קמ תירכמו !תוכס לכ
 תועכט יתס = ןכות3 סנכיל סיסרקכ תוענט (JO ויס סינותמתסו duphrot סקס 5
 סנוילעס תענטכ ןמ דס6 Pin םרקס סכוג לע תומ6 רע ךותכ סיסנוטמ םכק לכל
 סיקנמ 'כו םרקס Ih עיכר יס pin לכו סקמלו סנותקתס ןמ ' pin סלעמלו
 7b ןוכיתכ Jah (na וז דננכ וז ןיכווכמ תוטנטס לכ וסיפ ידכ תעכט) םעכט ןיב

 תועבט

III 655590902 0565 505095659 5500666-- 

 רואב

 brach יתסלמ na תכסמ qip In כ ers ,(!טגטיררעװק) mach ןוסננו
 , סנווכס יפכ ןוססכס (טהעג ךרוד סמוו) mach ןוטככ , סע'ספפסע וסו ,ז"ענצ
 תרוכס רכד ,ימרפ ןוט)כ ןירכע ומ םדוקס ןוט)כ סיתירב יכ ,סכמס תכוס יפכ ינסו

 ןוסכמ שרק dos סיסמ לז ס'נסכס תעל ,'וגו השמח | .פוקמ) סוקממ רכועס ומ
 ןוכיתס תיככס לנלמ , סיקירכ Denn סס3 | םינכס) ,סז תסת סו ,תוענט ספמס
 סיגוקנ סנכ ויס ,סלקס 35 סנקס ןפ סיסרקס ינוע sw וסע יפנ ןכ רקנס
 תיכגסו וכפל סז | וטוכיפ) ספקי .ס)ולו | , סח ךותכ ןוכיתס םירכס סינכככ ,ןינועצ
 סיכנוע סיתיככס q Dennף ירסו ,סלקס 56 סקס ןמ תירכמ סיפרקס ךותנ ןוכיתס
 תכפנמד תייר יפ לע 3'% י'םר םריפפ ופכ ןוכנס ןכ) ,ותעדכ סנקס 36 סקכ ןמ
 ,תוכיתת יתסמ יועע ןוסתתסו ןוינעס םיכככט 835 ,ןס ססנמ ספממס ונפ , ןכטמס

Drדע םיכנמ  Snסזו לתוכס  nnילת לע  ‚Immoסו דכמ תעכמצ סנככ) ס%  
 ןסס סיגש ןותסתסו ןוינעס 5מכ סע סז ןיעיגמס דע ,סז 750 תעכטנ םנכנ סו
 ,לתוכס לכ דננכ וכרפ „0003 יעלמ5 Miss רונעכ ,ןוכימ רקנ יטיעססו ,ענרֿפ
 .וסנק דעו לתוכס ס5כמ חירכמו ,סז כופ סז סינווכמ סינקנ 797 סיטרקס ינועכ סנכנ
 ספלת — —

« (123919) esparres ז"עלכ  סספר"ים (1 



 ור | המורת וכ תומש סולקנואםונרת

penםֶהיֵנְרַאְו םבישְרְק . סנו | ןזדיכטסו  odהָׁשׁש  
Te, NE BER . Das ol ER = aתַהַּת םיִנְדַא ינש  

asp amזרוחת  Sonםינְדא ינשו ראה  
 תשע כ (וכ) :רָהֶאָה שרקה תחת ריפה 9 : רָח אֵּתַּ
 קרשמח םיִט מש יצע םיִרְב hs יעאד = ירבע

 ישרקל

ya 

Bonbתכנעב סיטרקס רדס ספעע סגסמכ ס'מ 19 יננעמ .רדסב ס'סכק  
 ןסכמ עיכב סעמנמ םרקס תל ץרומו win סינדמס ת ספוע סיס ןכפמס
 ילו + ןיקומס יתס ןימכ תורי יתס ו סעעו עכמפכ Sp ןיכתסו ןפכמ עיכרו
 תופוסמו וזמ וז תולדכומס סוס תוכל יתס ןיעכ  ןיקווס יתס ןימכ bסרינסס סרג
 pen pushen ןושל him סלוסס דומע נקלכ תסנכגס סכינפכ ןדפס לנתב םנכיל
 םרקס Dh ןרוסו | סינד5 ME סינדמ ינס למפכס סינרפ NE ךותכ ןסינכמו סבינס ןיעכ
 םלס ידכ 307 לכ תקל תעכט ךותל ןפונו ןסכמ עב:קו ןסכמ .25h סנעמלמ
 םוריפסו סנסמס יס ךכ 'ונו סעמלמ vorhin yon רעסנס סומ סו ןידרפנ ויסי
 "ענו ןיכנע ומוגכתכ Emma„ (וכ) :תופרקמס לדסכ (Dun יתענס' סנס

 סם"ירפסמ

--00666 7 5 00 0020 1,0052 

 רואב

ohג'כ קוספ) ויכתלקו וינפנש 6רקפס לכדמ ססנע רונעב לוס , תועונקמס יטרקנ  
 ערפל ןכתי 1997 יפנו ? סיסרקס ככ לע בסועס למפמכ ססיניכ קיספי ךיֿפו , (ס'לו

 תמלו יגופלס .תירכ) תתפ map„ יתס ויס fh עטקעכ DEE עילוס) נפ בותכס
 ססו , עוֿקמס ןכק לע סעונק תתפ תעכט )5 סע סתיס כ ספ יכ ,ינרעמס תירכל
 סימת ויס עונקמכפ סיטרקסו ,סז3 סז סיקנפנו = , ינכעמסו ינופנס סיסיככס ינס סיסנככ
 ספ רט תענטס DB 3תתו ,/תילכס סוקמ דע Jan סה3 סשעק . fיסס תעכטס 5
 6יסס תעכטס יכ ,ספי סיככותמו סיקודפ ןכסמס ילתוכ ויס סו ,סיתיככס ME וסנכי
 ספרנו ,ינופנסו יכרעמס ןוגכ | , עופקמס יסכק תל לתמס סpרכ .תרכתמ סתיס סענעכ
 רכזנט ומכ תיכנס סוקמ לע ילתס סיס עולפ dm ןינתו = ; סיתירכס mE ph יגסס
 'כ עולקמכ סט סיסי נפ סעלוסס סונ סתיס יכ , תתפס תעכטס ור ןינתו לתיירנצ
 ןמָֹֹקו רפטטפרב|טקניוו 97( ךכ סגלוקיש יולכ ז'פלו = , סיתירכס ינשל תקפסמ pnh תענט

 ןעבָס vn .רכומ , ןפסספי!ט ןפמלופ | ןפטנומ ןרטטטטרבנטטיי<  ןפרכטסמטסנמ ןפר טי

 י'םכ 'יפכ סגרת יוכס6ס טגכתמס ס)ולו , (גניר)פגטיר  ןפכיימ ןימ .ןטוסוכססכיימ פפה
 סע'ברפפסע וסו .(י'ער) , קיר'פס6 ו'ע)כו aD ופוגכפכ , םחירב (וכ) . נז

dar 



 פולקנוא םונרת תמורת וכ תומש 41%

N naar warnה יקל  TR 
Km ana  למהוירזון non | 

 Nyon fi ₪ :ןוה ya םהינשל יהי 5
 קפה הָנמְׁש Pay ₪ :ויהי תעצקמה

 םישרק

 י'שר

 ידכ וירכ 903 ee SE ונקרכ סנעמנמ ץוכת סיס טרקו טרק לכ + תהאה
 תוענט ןקוש לכ6 .ועתס (ED סיסתמ 65m תה תעכעכ וסינכמו תעכט יכוע
 ינועכ תענע סיס עוכקמנס םרקכו תולטנוטמ ו jo תועוכק ספ יתעדי םנ
 ינופלו ימוכדהפ "רו | - יפק סטמנ6 ינופכסו ימוכדס תונמ יכ ססכנ) | . םרקס
 יכועכ ל"ב םרק  יכועכ תעבע סיס כתכס סמו וכומנ סנכנ 'וכ סרק רו
 םנכנ SD רדסנס עולקפס טרק רו ינופלו ימורדס -(ק"ודו יככעמס םכק
 עונקענפ סיפרקס (ne .םהינשל mm ןכ . :סירנוחמ סייתכס ינס him וכותנ
 .םישרק הנמש יהו (הכ) : תיטלקמס ינסנ ןכו יבכעמס םרקנו ןופ5 ףוסנק םרקנ
 Hm תוענקמנ סקעת סיפרק ינסו סיסרק ססס סקעת סנעמנ תומומסס ןס

 סנמס

-9330%0-95005050050590050995595955005095909050650 HIHI EL 

 רוא ב

 םכקס תפ ןרוס סיס,  'פ ס'פד 5תייככנ Pb ךכ , תחאה תעבטה לא . טרק
 wor Abs ידכ , 300 לש תועככ ךותכ וכתוכו , ןסכמ . עכ50ו ןפכמ עב56  ס)עמ)מ
 36 ל"ס ןישט mn סימס ויסי ודתיו סעמ)מ סמפת ויסיו רמקנס סומ סז סידרפנ

 Jon ,תייכנס ל"כע | ,תירכס תפ ןינתונט סוקמ תתפס תעכטס ל"ת am , תחפס תענעס
 םרק < ,סיקרקס כ so יפקד 'וגו ספת warn ונינפ)ש רקמס י'סר םריפ סיפ
 תעכעכ וסינכמו תענטס ינוע ידכ 1775 963 ןיליכת sb ונתרכ סלעמלמ ןוכמ סיס םרקו
 3 ל oh יקעדי כ תוענטכ ןתופ Jah 3תכו ,דס5 סרק סיקתמ 65m ,תחפ
 ק םכו ,ינוסֿנסו יפורלס סרקס יכועכ תענט סיס עולקמס םרקנו ,תונטנוטפ ספ
 , :Ah סיסי ןכ , סירנותמ סילתכס ינש ופנמכ ,וכותל סנכנ ברעמ 97635 עולקמס
 'תועונקמס ינעל ןכו ,יכרעמס םרקלו ןופכ ףוסנס סכקכ , עולקמנס סיטרקס נפ
 סשעת סו פועלמ סירטעו כמפיו בותכס ןסכ טריפ 65 (On ספת 2 ן'נמרסו . ל'כע
 וס טריפו ,סעיליב תתפס תעגטכ Ih Ind ךפיס דועו , סיערקכ סקעיפ ןירסס ריכזיו

Nrתרכזנס תייכבס פ'ע  onsכוכזיט סימיבבכ. תועכט לע יפק תתס תענמס 36 כעס  

DIE „donסעכ נותכס דיפקס ו , 5תיירכס ןופנכ תיכנס סוקמ דע ןיכתס  
 תיירנסו ,סיקומתנ ופ , תונט)וטמ ופ פועוכק , נסז ıb ףסכ תוענעכ ספ ,סרנסי
 כ'ע ןדנל םועונקנס יטרקכ סוס נותכס טספס 797 )עו , תועבט סס) ססמ drot סרעפ
 יכ סוס כוסכס רנדי 5% עפפס ךרד לע ם'מו np pe) mes Sr„ ן'נמכס ירנל

06 



 ור המורת וכ תומש סולקנוא םונרת

Sanןְבׁשִמַה אסש .ריבעמ  neקרשש השעת  
 םoיִׁשְרְק 0 <( : םיִׁשָרְק הצנבשמ הצל ריבעה ןיפד mm ₪ :ןיִפַד
 [jr תרעצְקמל קרשעת pm סג | :ןוהוְּב
 תכמאת ויהיו כ) OST Sun עַרלמ ןיִנּוכְמ

 בימת ym Yan הרממלמ 5 ₪.
 לע

 : סע סט ויהיו : סע ספ ישו ןרהא תודלות

 י'שר

 השש השעת :םפרסמ וס סינפספ ףוס on סיכוק5 כרעמסו סינפ תרזמ יורק
 לסל .תעצקמל תשעת םישרק ינשו (גכ) :נסר תומס 'ע ירס : םישרק

 למס לדסכ | סיטרק סנמס לכ תיעורד | תיככעמל | דחו תיברעמ תינוסכ עולקמכ
jaכיס סיתסס ולס 806  Sins₪06 ןכסמס  snומ ספ  orb mומ  

 תשס = דננכ | תופכ סומ סמפסו om סעפסו (Acer וכתב סינפסל Sins תוֿפרנ
 ויהיו (דכ) :סופ ןוסנמ עונקמס Bus ידכ סורדסו ןופנס ןכסמס יסרק יגוע
 תפס יכוע קיספי Abs סטמלמ סול or סימפת סיטרקס לכ - הטמלמ םימאת
 סילורס תודיס יד5 ויסיס יתסרפס וסז וומ וז סקיתלס) ססיניכ סינרֿפס ינס
 ןדסס תפס תל תוסכנ םכקס ייל ןוס ויד55 עלוב םרקס בסר סיפ ןסידלמ
 I ברעמכ רדסכט עונקמס םרקו On סז סימוקת ופלמכו 5 םרקס ןכו
 סינהסס ורירפי 55 ידכ יפוכרסו ינופכס םרק 75 לש ןיכס דננכ ויכעכ ובמרל
 תעבטה לא :םרק IE .ושאר לע :סיעופת ומכ -םימת ויהי ורחיו :ססיניכ

 תפס

--33200%9%6%696%%%9%095%5%%%%590%9%6%999999%5966%%6-- 

 רואב

 ."(י"עכ) thody וס סינפסט ףוס on ,סיכותפ בכעמסו , סינפ תרופ יוכק תכומ3 קתפסט

 לס5 , תעצקמל השעה םישרק ינשו (גכ) . נפל תומל 'פיכס , םישרק השש השעת

 ונפס 636 ,סס לח רדסכ סיפרק Dans לכ . תימורל תיכרעמל דחו , תיכרעמ תיכופל עולקמל
 ,רפענ 1309 סילטס) }תב תופרג סומ סמפ sm סזמ סמ ית )5 ןכטמס לנתב סניפ סינטס
 עולקמס סיסיט ילכ סוכדסו ןופלס ןכקמס יטכק ינוע תפפ 7295 תוקכ Dim סמקסו סזמ סמקסו
 סיכנוסו סינכ ד"מ)ו ,סמפ  ןיינוע סנעמנמ סיסכק ל"מל וס .(י'קכ) mE„ ץוחכמ
 , סלעמלמ עננו סיספט 'ג נמוכ ילכ לע תועויקנס יסרק ת5 ןיעפסמ ויס ,עכנקכ לט
 ,הטמלמ םמאת ויהיו (רכ) .(כ'ע 05 97 תכס) ,סומ ןותכמ עונקמס סיס סזנו
 סקיסרס) םסיניב סינלפס ינט תפס ינוע קיספי Abe סטפ סול סז םיעופת סיטרקס לכ

mWםרופמכ ,  Don)תוליכ סקעמב . ‚Donלט ,ושאר לע . 8 ונכ  
 םרק



 סולקנוא םוגתת ®

MVאָנְּכְׁשמְל 157  
 רביע mb par ןיִרסע
 (mas @( :אָמֹורָּ

Tayn oyı pad 
 ma par ןיִרְסע תות

Pardרֶה אפר תֹוחַּת  
 ןירתו | יהרוריצ ןירתל
 דֶח אָפְּב תוחְּת ןיִכְמְס
 :nah ₪ : יִהֹוריִצ ןירתל
 ur תצנינח | אְנְּבְשִמ
 :ןיִפּב ןיִרְסַע | תופי

esrו  
 תותה ןיפטפ A הק

Beaפו דס  nD 

 תמורת וכ תומש 0

 םיִרְׂשע ןֵבְׁשמל םיִׁשָרְּקַהזתָא
 men na תאפל שרל
 Album ףַסָכיִנְדַא םיִעָבְרא 5

mnינש שרקה םבירָשע  
DSׁשֶרָקַהייתַהַּת  Sn 

 DNS :ינָשּו ויתר יתשל
 יתשל ns שָרְקַהְ"ירַחַת

nn)ןְבְׁשמַה עלו 6:  
Manתַאפל  asםירשע  

 םהינְא םיִעָּבְרַאְו ₪0 :ׁשֶרָה
HDDםיִנָרֲא ןֵנָׁש  mm,שרפה  

mm 6 
 יתְכְרִילּו ₪0 san ׁשֶרָקַה

 ןכשמה |
 :'6 .ת'5 pas יתכרילו ןרהא תורלות

nn SB man 

Nie on כ 
 אברעמ

 תאפל (הי)
 תוכל ומוגכתכ ספ יוכק קורס לכ 5 עולקמ ןוסנ וז ספ ןיֿפ

 תרומכ הפסק יפנו יפייסנו ומונכתכ ףוס ןוס
 יורק

 י'שר

 :ןתפמס | ילותכ סיסנכגס תלדס יכיככ תומולס יפכ ןירי) תודי
 .הנמית הבגנ

 * יתכרילו (בכ) |: פמורד רניע

-9220%%4%0%%%5%565%5555505650556005/ 0050500050 POLE 

 .לת רטס ונכ לק בטס ןינוולפ סגרת לסקיו

 רואב

 551 ,"למ 133 לת רכטס ןינווכמ "בי סנרפס
 םמטטמרב ןפדע* Damp .ןטטייורכטר עדייב מיד) "נפ = סגרותיט יולכס סז 2977 פ"ע סנסו

 תוטספ) תופנכ וסו , (טטייודנמר עדכעסטי)טכמ ליד ןימ | טדעי = , טגופטנניימ ןפדרומוו

 יוכק תוכס לכ ספ יכ , עונקפ ןוסנ וז ספ ןי5 , הנטית הבגנ תאפל (m) . נופכס
 יפנו , "יפייסלו , ופוגכפכ ףוס ןופל ,יתכרילו (בכ) .'מוכד רביע תורל, ומוגרתכ ,ספ

 תתפסמ



 הר תמורת וכ תומש = םולקנוא םונרת

27 nun 3 mans כ LT — רָה 
aa ia = 200 כָל may ann חי % ף'רר ya * Par 

 זרישע] , 4 FRI Um TEYMN (m :אְנְכשמ

 תא 7

 י'שר

Bin Ppsהתחא לא השא :סוסס ידומע נקנכ תסנכנס סבינסכ ןרפס . 
 תודי DE ויסי DIE ידכ ו תדעכי וו סוס ססינירס ויסיס וז דגנכ וז תנווכמ

 לט סוגרתו סמפ Ams ערקס יכועכ Fin 75 סכוקמ וו סינפ דכ) סכופמ וז
 תודי 7

IOS SOOOCOOOL LOCOCO 900095 H HH DEE 

 רואב

 תודתיס ת5 סינכמ ,סוכ | לכ) Sinn ספט ספט וכ רַײקמו | ,וינועב סימפט
 סיפולת | סיכדלסו .סיערקסו ,ןדפס. ש60 ככ ph Tom םרקס kim ,סי3

 תבלשמ | .ספמלמ סמ ויסיו Ans ועכ = , )כ ססיניכ תויכ vhs ןפוסכ סירכותמו
 ןופיגס | ,סלעע) סב ית)תתסס ןכסמס תכ6)מד תיירנכ "6 ךכ ,התחא לא הש

hp)סינק סיסרקס ןמ סיכוי (3" = ן"כמכרכס סרג ןכו ,  ןינסכ 5'סו  ןיפינס  »B 

 13.7337 סתהה Ih סט תכנסמ Anbau , סכקנס ךותכ רכוס ת5 עיקפמק דחפו לס ככ
 סנוסכ סינוס סס) סטענס דמנמ תכ)םמ }'ת סמ תנלסמ עת ph כמו סימס SE סימסנ
 תולי לע Haben םרפמו ,!נכ וננס תונינפס כיכוס 5) 'ז י"עכ סנסו In„ = *ירכמס

 ךותכ םככל ןסיטלב ןיפופמו m וז תולדנומו ס)וסס תוכילט ןימכ תויוסע סנייססש םרקס

 , וז לננכ וז תונווכמ ,סתומ 35 ספ , ס)וסס ידומע 3p:3 תסנכנס סכי)סכ ןדפס לת
 סכוסמ וזו סינפ 75( סכוסמ וז תודי יתס ויסי 5 ילכ ,וו תדפכ וז סיוט ססיליכס ויסיס

 פכקל לח ,den םונקנול סנרת סוכו , ונופל ןלכ דע "סמ5 וסע טרקס .ינוענ ןומ 75

 'כ ירנד ינס כ"ז ן'נמרסו ,3ותכס ןוסנכ ד6מ לע קוסל וסו "לכ סגכותמ ןכו "דס

 תולתי ןימכ סוכ סו ןיפלס רצחו קדס) ןיזגר53 ןיטועמ ץיעכ ןוכס 'יפו = , )"גס סופת

 ןילוס ןיעכ ערקס ןמ .ס65וי .סכילט סםעיפ נותכס רפפיס Ohm סז יפכו  .בסכו ,ןע לט

 םרקכ ןכו ,סנקגס ךוס) בכוס סינכמו סבוקנ תבתפ סכי)ט ודלכס םרקב ודנככו סירכו
 (pe סע ,  סתת6 35 סמל תכנסמ ,ווכ וז תוסנככ תוכי)ט יתש שרק )כב %סתמ רתס

 תוכמ) ויתתתמ סכינמ סממסכו Sm„ ןתופ וכיכוס ןכו | , ןלככ dopo ןוט) וסו , ןמלע

 סינלטס ןיכ וכילפט פ"ע ףלו ,(6'ע 'ס ףד תנט) ויתוכילמ כת Po סלוסב (ב"ע 1 ףל

 sh ספ תנ)סמד 3תכס סע סנסו , )"כע ,םיסגנפו סיקנ ומכ וס , (ט"כו ח"כ 1 '5 סיכלמ)

 פניפתסמד יונו . קוחל ת5ק וס סג כותככ ל)כ ורכזוס 5 תונינקס לע יֿפס ספחפ
 ומכ (סז 'פכט) תודי רוב ןיפ .סימקנ in „dr כרס יכנל !ע ףיסומכ ,רמופ יתייס
 םלקס תולי ומכ דספס םכקכ תולי יתס וכמו ,?למסו ןימי ל5 ומכ ספ יכ ןירי5 פ'תס
 ויל5 ןסמ סרק לכ תולי ןייססט רועפסו ,תושיס לע כסומ תכ)סמו , סינר וסמכו , לפלס
 ,סתוהל 58 och ‚om סזמ Ib סיכומסס סיסרקס תודי סע תכ)סמ ונמסמו ונימימ

ohפוס (ב"כ 1"))  mhנכ , ס) סכומסס סתרנת סע תס לכ סנווכס תת 35 תת ' 
 סגרפמ
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eo) ns vnדַח פדר תו : BO 

 982 ד דָח אכל 4 mes תב Don ₪ הָאָה Um קל

 לא

 . י'שר

 תורו יתש (זי) =; סמ5- 5 ברעמל תרזמס ןמ סורדנו ןופלכ vot סיסרק סירטע ןכטמ

 וכסר עיככ .תיכמ סמל D313 עלמלכ סטמלמ םרקס ph ןרות סיס + רהאה שרקל
 םרקכ טרק ל"ר) וענמפנ םרקס 3019 יכמ ןירהסו תודיס ןס ןסו ןפכמ ובהר 27371 ןפכמ
 םרקס mn לק מכ סמל בקור רלסנ 191 .ןלכמז (bon ins ob רקסנכ סמ
 ילק במר ע3ע3 ןיכמספ קרה קרפב ידסכ י"סכ םריפ ןכו — sn סוס עכמפנס
 לכ ןכו סמפ תיעיכר גמר סיס די לכו .ד5 כמ = תיעיכר ןרומ סיסו . סע6
 ותסיעתו ן"נמכס תנוגת סכס וו * כטיס ק"ודו = .סמפ תיטיכר 3סר סיס ןד5 תפס

Snסינעוו סע ןסכג | סינדססו סינונמ ויסט סיגד63 םינכמ סודיס ןתוקו  
 תטנסמ תוכוכמ סינד6ס לנתב קוסנכנס םרקס | םוריג סו 756 סז סיטברס 0917
 82 ספ ןדפס םלכ לכ ת5 םרקס ססכיס ןופס תפס יבוטכ | ךיכסס ann ןסידכ
 רמפנפ וסזו םסיכיב וקיספיפ :סינד6ס ים תפס יבוטכ טרקל סרק ןיכ םויב him ןכ

yonסיפרקס | ורכקתיש יוכ תודיס יד5 תק ץוהסים סטמנמ | סיעסות  or10 005  
 םנכיל ססיטפר ןיפוטמו un. m = םוכדבומו סלוב פוכילט ןימכ תווסמ , .תבלשמ

 ךותב

--533-0% 0% 5% 900-0565 050065000 060% LE 

 רואב

 סקול ,תורי יתש (זי) .סעל סוםנט נרעמל םרומס ןע טומדכו ןופנ ויס סיטרק
 bתירנַכ .BOB ךכו , ןפפמס 03 סיסנכנס | פללס ;יביכ ןיעכ ."ןיריצ  ןירח,; ומנרת

 סטמלמ םכקס 6 ץרותו ,סינונס םינדפס תפ ספוט סיסו ,('6 קרפ) ןקטמס תכפנמד
 ,ןיקומס יכמ ימ> תונתי יתס ול סםועו ,ענמק3 ויל ןיכהכו ןסכמ עירו ןסכע עיבר

 ןיפיגס ויולי mob לתפס םרקס תפת סעמדמ יגט ns ,סינלפ ינמ ךות) ןסינכמו

 וטוריפכ כ'ז י"טב סנסו ,פרקמס ap רוסככ (Do קינקמ ומכ m„ סימכקס ןמ סיי
 טתנו וסל טיס ססעמ לפכז ס"רסו ן'נמכסו | ,+תיירכס ein min סכיט סרותס לע
 יפכ תודיס ספעמ ךג פרפל hr „Br י'םכ יכנלכז תייכככ תנווכ ham סכו 3

 סממ "ו 3כס וכ רוטט סהנ יכ 3(, 'ע מל ףד) תנטד מנכ 3'+ י'קכ ירבדמ סלופס
 pm סיסו ,סמ יכועכ ,ילתו סמ גתכ סיס םכקס ,סכותס לע wma ןEכ כתכמ

 סמ anıy וכ Sup ,סמ6ס תיעינר ידכ „330 דל לכמ סמל סנוג לע סטמ)מ רוב

 , תודפי ית ןיעכ סט וכייתס>ל ,סמפ ילס any ıwinh3 ןכומ סיס ,סעפ ילס ינועב

 "נסו טרקס תחי תופכקנ 5 ןסז ,סעפס ילמ סיכועו ,ס!סמו תפס תפל )כ כתר
 יכועכ סמל לש יכועו ,םכקס Sn םדמכ סנתמו סיחפע "7 ונתכצ ,סמל ןדפ לכ סכונ

 'נו ho כמובכ סמו pop וס ,ליס Dam Mn וענעלב נקט סיס םרקס
 סיתפט



 הר תמורת וכ תומש סולקנוא םוגרת

 םכישַחּת Ww Dan 2001 * יקל
 0 : תְלעְלִמ | אנגְסס
 א : :הָלעָמלִמ איפד M דיֵּבֲעַהְו ₪
 — הא — סמ ya יִעָאְּב \ אְנְּבָשַמְל
 : םירמע םכימש y —* pas רשע )0( : ןימייק

  NETT ISDNאָתְמָאְו  ETל |
  IS DES MP ms anes maׁשֶרָקַה

 בהר TON SM TEN פד

 שרקה
 * מ"ל סי :'כ 'ססכוס רשע :'כ : פ'כ סכוס יצע :' : כ"ע hair תישעו ןרהא תודלות

 : ה < ד"ע תורוככ .

 "שה

 " ןכתרו 'כ ןככמ גגס ת 506 ןיסכמ ויס כ תוקסכמ ןתוקו סיטתת תולוע ססכמ
 סיליה תורוע לש ויפת סיס דממ ססכמ סרוסי יכר ירכדנו סימקנ יבכ 37 ולס
 םיסרק תיטעו כ"נס - םישרקה תא תישעו (וט) :סיפתת תובוע לם וילתו סימדמ
 עעכ mh נקעי .ךככ ןידקוימו סידמועס ןתוטמ סיסכקס וסע רכדו כבר 323 ם"מכ
 כיתעס (Do רעו סירכממ וקליכ ססמע סתונעסכ 13( 95 תמסכו סירנמב סיורפ
 לוס סכדיכ סינמוומ ויסיפ ולכ סיטס on רכדמכ ןכסמ (Ace ןפופ (Ans ס"נקס
 ויל וורדמס יסיורפ וכיתכ תוכוק סיורוזמ עטמ סע ונס עויפכ W330 רסיס
 ךרופ סיס (1ז"עלכ םיכנ"עסתיס |. םירמע םיטש יצע | : ןכל סדוקמ 873 סינכומ
 תויסל סינכופ סיטרקכ סינתכס סםעפ נו ןכפמס תוריקכ סנעמל ףוקז סיסכקס

3mשרקה ךרא תומא רשע (זט) :קלק לע סרק סינתכס סכונ) סיפרקס . 
 לע וככל (nn .בחר המאה יצהו המאו :תומ5 SED pen לס וסבנ וכדמל

pen 
9000099099009 940 9 0000440009090 9H BRD — 

 רנאב

 5תיפ (5'ע תכ ףד) תכסנו + (on) , סיסמת תוכוע Se win סיעלפמ | סיכי6 תוכוע
 וכינמ ןכו ,סיס לתל ססכמ כפול סימני 'כו ויס תופסכמ ינע רמו סדוסי 'כ ךפיסל
 תוכועמ ססכמס רקע סיסק סיפסכ 'ככ DE עמסמו , תודמד bתייכככו ג'פ ס"מד תיירנצ

„ahןיעכ סיכוכ6 סינקנ וכ ויסו  „nunסיסתת לט תוכוכֿפ תוכיתמ ןירפופ ויס ספו , 
 , םידמע (וט) - סיפעפ ME ססכמ ביפכד ,ויס תו6סכמ vt ד'מכ נותכס תוטקפ סנוקו

 55 - ra םיב'טסתיפ י'סכנו ,םרק לע םרק סינכוס לו סתופ סינתוכ סיפוק
 וגדטל ,'וגו רשע (זט) . (רנפהפטטטכערפיומ) "לבו = , ןכט'דנ6סע םוסו ,  םונד'כטסיס
 'כ) pen bu וכרפ טדמ) ,בחר המאה יצחו המאו .תומפ רקע ןכקמ לע וסננ
 סיפכק —

 + (רכטהטטסטפערפיומ) ,  estans ז"עלכ ע"יכנעעתימ )1
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 חרסה NYMT NM יִרֹהֲא לע non זרַפָד זה
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 יקמסמ אסרפד אגנ

 אסרפל א"ב אסרפ איב הסכמו

 :סמ סם המאהו ןרחא תודלות

 'י'שר

 : סיסרקכ Dim ויסק תומס יקע תוסכ) .ןכשמה ירחא לע חרסת | : תונותחקס
 סורדו ןופכו וינפ hot תרומכ PRDDE יפ> ינכטמ 95 וס .ןכשמה ירוחא
 : סוכדלו ןופ) -הזמ המאהו הזמ המאהו (גי) :לפמסל ןימימ | ןידד5 ןייומק
 : תומס יתס ןכסמס תועיכי ךרו6 לע פופדוע yon . להאה תעירי ךראב | ףדעב
 דמ) סלעמל יתסריפס ותכ סורדלו ןופנל  .ןכשמה ידצ לע | חורס היהי
 5 גג ותו .להאל הסכמ (די) :ספיס לע סמ סדק סיס ןכפ ךרד סרות
 ונממ (don דועו סימרלמ Is עורופ  ob דס ספכמ ךוט סטע סיוע תועירי

 ססכמ
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 רואב

 bתיירכ סתנעכ ליס תוחעד תיירכס טסט Ohm ,ם'ע סלננ) דפוע בותכסק סוקעכ
 , רטע סדוסי ינכ) ורייתענס nam ס'מד תיירבמ , סכרד6ו , "סמכ ןכ וניו ,ס"עד

 תמאהו (גי) .(כ'ע ת"5 ףד) תנסכ תיפדכ , ןכעמס ירותפ) תופס Den om 'כנו
 לע תופדוע Pb ,להאה תעירי ךראב ףרעב | .סולד)ו ןופנ) ,הומ המאהו הוט

mhןכשמה ידצ לע .תומפ יתמ ןכקפס תועירי , nos)יתעליפע ומכ סוכדלו  

 י"קכ ןופ) ןסכ לע ספיס לע pn סלפס סיסיט ץרפ ךרד סרות סלמל 0%

 תונסלו תוכמ ויס 5 קס לע de וכ ףיסומ ידינק ס'נסכ סע a" ,סופ
 ןסע תכומ3 תתפסק יפ) ,יככעמ 75 וס ,ןכשמה ירחא .כ'ע סיזע
 ,להאל הסכמ (די) .(י'כ) ,נ6מםו = ןימי) 8775 סיוכק סולו ןופלו

 , סימדפמ סייל תוכופ Ic 7ת6 ססכמ לוע סעע :סיזע תועירי לש גג ו-7
 ננס ת6 )6 ןיסכע ויס ל תופסכמ ןתופו ,סיפסת תורוע ססכמ ונממ סלע

 5 ןילת סיס דת סס%מ סלוסי 'כ ילנללו ,סיממנ 'כ יכנל ו ,'י ןנסבו
 תורוע
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 קרנציקה .זרֶהֶאָה זרעיריַה ארס רה אהער
 N יי 4 IT . 7 | ישמחו יפו <
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 : תינשה תֶרבחה הָעָיַרְיַה NER יִפֹול תריִבָר אָהשְריַד

Lem ₪ יפעת Me שק 
SPM ST io hal, wen אשחנב ןיפרופ םיקְרקה"רתַא תאבהְו DER אופ תו um 

mamaילָהֶאָהִזתֶא ָּתְרַכְַו תאָלְכַב זרי ףפלה  
 1 A ₪ 3 0 ל

 ףדעה הרסו סי STOS היה יס הוה
 ה מאב ששב וה

me sy mp2תעיר'  ISTהרָעיִרְיַה יח  
 תפדעה | אתעירי = אסרפ אינ

 :ס סע יצח ןרהא תודלות

 י'שר

Ipתועירי = . ןכטמס תועילי לע * להאה תעיריב ףרעה חרסו (בי) : ספ  
jo Jahnרועקס ומכ נס םסייורקס סיזע לע תונוינעס  wosלע לסקנ  pero 

 ויס ןסו תטותזתס לע תוככסמו תטיססמס נג 'כ 596 וניל ןסב רועפס לסל לכו
 סכיתיס סרטע תפל סעיכי IE nos .כרעמ) סעיכיס Sn תוניתמתס לע תופדוע

 son לע ףרוע סימס 3m תומס nu mbra נססס ינפ לומ 95 לפכנ סיס
 פוכוקפתס
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 רואב

 ,ןכטמס פעירי In ,להאה תעיריב ףדעה ma (אי) .נםומ Soon לעב Don ןכ
 ,ןכפמס לע 3050 ןסכ רומפש ומכ Joh„ פויובקס סייע לט תטנינעס ןס ,נסס םועירי"
 ויס ןסו ,םונופסתס לע תוככסעו תוניסשמם ,גנ ןוע) 556 וניפ ןסכ רנמפס Joh !כו
 Dion סתיס סרטע תפל סעיביס )₪ יפקסמ ,ברעמל סעיריס .ילס תונופמתס לע תופדוע

Jin Ihפומ5 יתמ ובייתם) ,נספס ינפ  annלע לוע סימס  apסנותתתס  - 
monתס6 סעפו סימסנ יבבל סלונמב םינדפד סמל תוסכ) ,ןבשמה ירחא לע  

 ות ורפפו pa„ לע פוכבנג תומס יתס ויס סדוסי ינב)) ,[רקס נע תררע
 ,סיכתפ ןיכנסמ סינופיפו קוקב תלנסמפ סמ6) ? סמוד poo סמ3 (ב"ע ם'5 ףד תכטכ)
 סטסב ןכ בפב hr ,ןפמכ נד וס תולונפס םנפפ 'נ , תוסכ) ann„ 1" י'טרו
 ,תומל 'ס oh יכ ןכטמס mb בייתסג Alu ,ניענ םינסט תולמ תכסמד  פת*ירכס
 מ 'ז ם'פרסו Soma„ ₪תכס ןמ יסס תיירַבְס ph mins Sr נכס ספד רנכו
 ף6 רקיעג יסס 6םיירנס ספת Sr ans (ו'כ קוספנ) כתכ ,ס'מד 6תיירב 1773 סיס

 סוקמב
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 fon sa אַהער הַּמַאָּב םישלש תהאָה הָעיִרְיַה
ya ma am errs Yak. ה הָּמֵאָּב עֶּבְרַא Sm 

 ארל ארה none ey זרַחַא הָּדִמ זרַחֶאָה
 ףיפלחו = :ןעירי ירסע AT ) ₪ : תעיִרו הררָׂשע

 2 ik - — דנל | תרעיריה שמָח"רַא
 map זרי am Haas רַבְל תעיריה שש-תֶאְו
 (ag han אָחיִתיִהש us תיששה הָעיִרְיַהְדִרֶא

 — Bh זרישעו ₪ + לָחאַה ap ללּומ
 ‘אהה EEE תרפש לע תאלל םבישמח

 אסרפ א"נ ןימאב א"ג
 העיריה

 : סע ספ תלפכו : '3 < 5 תנע ךרא :'5 .ע'כ ןילוסנק יתשע ןרהא תודלות

 י'שר

 תוגוסלכס תל ןנש ומכ ןכפמס mid ןכבמ ןקטסכמ .תמאב םישלש (ח)
Dh inתולונמ ורססנב תומס יתססמ תחפ תוסכ) ןפכמ סמו ןפכמ סמפ תופדוע  

Nסמפס יס סופ ססכמ סעיריס ןילפ שרק 26 סגותמסס סעפסו סיסרקס  
 .תיששה העיריה תא תלפכו (ט) יסמ6 ןסנג  סיכדפסט ןדפס 3קנכ סבומתכ
 סכמכ Sn .להאה ינפ לומ לא  :תונותמתס ןמ רפוי תונונפס hs תפדועס
 ףיעלכ ססוכמס סעונכ (Ob סמוד DREI דגנכ HANSE ךסמס לע כופכו ימת סיס

 לט
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 ,המאב םישלש (ה) . תונותתתס תועיכיס לע ןתוק וכפל ,ןכשסה לע
 סמ תוסכמו ,ןכפמס תועיכי mb לע han סמלו ןפכמ ספ תופדוע
 העיריה תא תלפכו (Bd) .סדוסי 'כ סינדל סמלו +, סימתג 'כ) סיסלקל

 sn“ + , לתואה ינפ לומ לא .תונותתתס ןמ רתוי םינוילעס Bis תפלועס ,תיששה
 ססוכמס סעוג5 ס)כ) סעוד ,תתפס לעכ תרופגע ךסמס Jo לופכו יולת סיס סנסב
 73 לופכ סעיריס an in Dos ל"ז כרס תעלכ עמסמו .(י'סר) ,יסיטפ נע ףיעפ
 ספד ,סילומעס nenn תל סקכמ סנוינעס סעימיס סג סתיס ו ,  סידומע) סיטרק
 , תויוקפ ויס תועיכיס ןיממ ,תאלל (י) +יולתו לוסכ סמ 608 לייתסכ Ad ןכ 3

 ןכ
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Taym ₪ןעירי  Kiתישע ₪  uwלָחֶאְל םיִז וע  
 — ןכשמהה לע ” י-ה wm — 1 או —* לע אָסְרַפְל
 ITS ₪ :םתא השעת תעירי KINN) : fm דיִבעת

 העיריה אתעיריד
 + סעספ תישעו ןרהא תורלות

 י'שר

 תעירי (ז) :ןס3 ןרכתמו וז תככוסנס תולנולכ דח6 sehn וז תרכוסכס 3
 : תוגותתתס תועיכיס ?ע ןפיש טולפ) . ןכשמה לע להאל : סיוע לס סנטמ .םיזע

 סיטנס
39 RAAARAAAAAAARAAAARAARAAARRARARRARAARRARRRRAA A 

 רואב

 Senn 'קנ ןייע ,ןכעמס תכפ)מד תייר סנילו , ידוקפ SED עוקלי3 ס5כוס) תולמ
(sE1nיכ ןכטפס יכות6) רייתעכ נו סידומעס ינוע ל סמל סנ תוסכמ ויס תועיכיפמ  

ohתחת תכרפס ת5 סתתנו בותכס ןמ ,יסס תייכנס סתד 3" לוס 335 , תומפ 'ת  
 ןמ סכוטס תכורפ תפלמכ תוס תייכנס ירכלכ סלו 3תכו ,(גכ קוספ ןמקל) סיסרקס

 וכ ףיסומ ס'גסב סע י'כ י'טכנו , סופדכ ונינפ!ט 6תסונס כ'ע , סמ כרעמ)ו סיסרקס
 תכומס ידומעטכ |, סיסכקס תמת תכרפס ת6 סתתנו ונעייסמ בותכסו, סע )"ו , 163

onסיטדקס עלק ןיכ לידנמס תכורפסמ מג , סע6 סיסוכמ  parזתת לכיסס  
 לכיססו ,סמ6 סיעככ6 סס לטל , תועיכיס ענמפ3 סיעוקת סיסכקסע |, סיסרקס
 םיכו = , סיסרקס תחת עוקת תכולפס :ו = , סירטע ססוכפ לכיסס him | , סמ6 סירסע
 , כרעמכס םכק ינוע תוסככ סמלו , תומ6 סיש)< ןאכ יכס סכסע סיסלקס יפלק
 Dim‚ 'סמ de םתיירכס ירנדכ סו ,תופפ 'מ יכס ,ןכסמס יכות6 pin סעטתו

dybtסמל 3רעענו סיסכקס ןמ סכוקמ פכורפס 6 ןתו) , סרופבט דומעס יכוע ססכמ  , 
 dyht יפ) , סמ סיכטע dom 75( סיסי 85 , סיסכקס תתת תכורפס In סת ספ

Donתרומכט דומעס ינוע תוסכל  , himיכ קיוהמ ככיסס ןיפט  ohסמל סלטע עסת  
 קיוממו , 3רעמ יפ)כ סמ6 תכוכפס קיסכס) ךיכ5 סת6 ןכ ספ , סירפע (prima וכרדו
 ,3רעמנמ שרקס ינוע תוסככ 'ו ,5'ל יכס סכטע קס'ק תינו , סיכסע לכיסס
 237 תעדלט ספוכ PD . סט ססונס כ'ע ,סיעבר5 יכס ןכטמס ירוס6 תויולת סכמטו
 , סינפ ל5) 3ססנ סיס 65 ססינינפ ענתכו סידומעס תמסס psp ןיפ )1 סמנפ
 sem סיסרקס ינועס ססכו , סיטרקה יכוע סע סס) mh טפסעמ ןכ ןתונ ןידסו
 סיסו 36m„ ץוס) ססינינפ קסרפסו סידומעס יבוע ןכ ,'ס6ס תלממ סיס 6)ו ות 75
 סכותג תכוכפס ןכו ,סכזמס ילומפ תפמתמ סינפכ ןותנ ןכקמס php ךסמ ןכ סל
 Anspn בתכ 3םומ ספעמ לעכו ,סיטלקס םדק mode סילופעס תענרפמ  סינפל
 סילופעס תסממ ןמ ךסמסו , סיכפנ| סידומעס 'ד ןמ סיס תלוכפסס סיקפנל

 ,להאל . סיוט לק סטפ ,םיזע תעירי (ז) |. סיאכנ ורפל ןיֿפו , ןוסנו
 לע 23



 םולקנוא םונרת המורת וכ תומש 95

Im Dee Tem EM בֶהָו יפרק םבישמח 
 הי חג  AB | — = +": = RA : : “yaתצָתַעיִרְי זרי

ASלֶא הָשֲא תע 70  TSאָדַח  DYאיּפְרּופְּב אָרַח  

DEPןבְשִמַה ָהָיָהְו  m Sen nm TS 
 דיבעתו תישעו /

 י'שר

 ןימכ ןסכש ןיווכ wm םורפ ךסמכט סידומט (ססמס ןסי י"סרב) 'ד 605 תרזמב

 תונותתתס תומל יתסו כרעמבש ןכטמס יכוס לע  ןיימתס תומ6 'ת ורייתסנ ןוליו

 ph תופכמ תועיריס ph תנס 'סמכ ah - תודמ 'סמד [תיירככ ית וז תו)ונמ

 סתתנו ונעייסמ וז ססרפכ בותכסו ןכפמס ירוק Amp תומפ 'עו סכומס ידומע
 in onen תכורפ תנמנ תקוס תייכבס ירכדכ סו סיסכקס Ann תכרפס 6
 לחפ ןססר ןיסינכמו (1ו"עלכ םג"ימכיפ .בהז יסרק (ו) :ספפ .כרעמ)ו סיסכקס

 תונו
III OLE290455495906 — 

 רואב

 ,בהז יסרק (ו) .(י'כ) ,'לכק%, דע לש ומוגלת ",וז לננכ וז תו)ינקמ ןוט) וסזו
 (ich ןיסינכמו meh)„ ןוטלכ סגכופפ ןכו , ןפננטטס ןיןקה 695( | ז"ע)3 ם'ינמריפ
 . (י'טר) ,ןס3 ןלכסמו ,וז תרכותכס תופלו)> לת john ,וז םרכותכש תופנונכ לח
 ןכו ,'כ ןנתכ Bm „m תועיכיס עמק רתסכו 'ל ןנתכו ת'כ ןכר5  תועיריס סנכו
 SED סורלל ןופנס ןמ ונחכו , כרעמ) תכומס ןפ סיטלט וככל ןכסמסו ,תינסס תלנוסס
 מסע pen de ונתככ ןכר5 תועיכיס ןתונ ,סיפכקס ססעמכ ספרת Sch ,תופֿפ
 סיסרקס יפפכ ינוע han סמלו ןלכמ סמו ,ןכסמס Sp כלת גג תויע:מ6 תומס
 ךכ סמפ ןיינוע סטפלפס ססכפ (כ'ע ת'כ ףד תכשב) Dom יככ תעד) סמפ | ןייכועש
 תוסכמ .סורדל סכמעו ןופלכ סנס ,סע6 זו'מ wenn ,סמ6 | ןיינוע סלעמלמ
 תולותמתס תומ6 יפס him ססיתתתמ סינדפס סע רסע ןסנגפ ,סישרקס תמוק
 סיטרק mn סלוסי ינכ)ו ; סיטלק לט תחלו ,סינדפ לע mob סעל ,תונונמ
 יכ ,ס)וגמ רייתסנ 8) , עכ56כ דע | ןיכ)ןסו סילכ ס)עמלמו , סמ ןייכע סטמלמ
 ףדוע ןכו , סלעמ)מש עכ55 יכועד 5'ו ,(ס5 רעננ תיל ןכ) סינד<ד סמפ ספ
 3 ןנתכ דועו ,תוענ56 'כ) ספ יכ לתי סי)וע סניפמ יפ) , כיעסק 85 ענה לע ןוסכ6
 גג) yon סיע)ט , תרוס (Ja סמ6 סיכטע , סיסכקצ תורכוהמ ןסעכ סמ6 'מ תועיכי
 ויס 55 mama , נכעמנמ סיסרקס יכוע דננכ ספ סימסכ 'רכו , hd ןכקמס לנס
 סעטת סט ורייתטכ סידומעס תפ תוסכמ פועיריס ןיקו , סידומע ס6 יג , סימרק

 יכלו ,ס)ונמ סיגל ל5 סמלו ,סיסרקס ת6 תוסכמ |, ןלטמס יכותפ תויונת ויסו תומ6
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 5'לכו ,ומוקממ eh תכיפט ןופ) תות ('ג זכ) ob י"טריפס ומכ ,רכל וכ ןינפוספ

‚[ÜnBEn)-Bose)ומכ : eh men)סם: ופוכיפ סנסו :(י'פכ) , (ד'י כ סיעש) דוקימ  
 סיעמכ 'כו סלוסי 'כ סספ] תת סזקפמ כ!כ3 תותממסו סיקקנמס ןיפט סיכמופס (neu וס

 סופו , סכונמס ןמ סידרפכ סילכ dot רמו כ' ןכתיו ,(כ'ע ת'פ ףד) תוחכמד תיירנד
 (ס"מד 5תיירכס יספ) סכוגמס gu סירכותמו תת ספקמ ויס סס סגט רמוס תעדל
 , רוט בהז רככ (טל) . )'ז ן'נמרס os po ,רח ןינעכ ונס סילכס םרפ) ךירג
 תופס יפכ , תת סעקמ סעע סיעענו ספוגכ סירכוסמס) סילכ )כ סע ס)קסמ סיסי נע
 רכד ןיפו רככס ןמ aha ספוג לכס ירנדלו , ס"מל 5תיירנכו תותנמכ תורכונס תוקונתס
 כככו 3 רתוי נו תומפ 55 רככ 516 (ס"6רו ן'נמכ 'יפכ ןייע , רככס ןמ fa ספו ןותש

 ףסכ סכ ןינקופע פרעי) וס ס:מסו ,סנמ כ'ק לופכ סיס עלק לפו ,סנע Diss לופ גס
Iren) - 

. (230) tenailles , ro php (1 
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 תרי ריִּבַעַחְו סל : יִבְּ ָהיָתרְנ-תֶא תיִשעְו ול :רוהָמ
 Bon רו C0 היפר: תרָא הלעהו העְבש קילדַהְו אָעְבַש אָהְניִצוּב -

 ןירהנמ
 :'כ ה'פ תותנפ תישעו ןרהא תודלוה

 י 5 שח

 ןיכיזכ ןימכ = * היתרנ תא (זל) :ומוקמכ Eh שפ «Damm סמק סלעמל סבוקכס
 תפס יפ סשע .הינפ רבע לע ריאהו : תוליתפקו ןמסכ ןכות3 ןינסוטש

Amaסינקס יפלרכש  araידכ יע%מ0ס יפנכ סינוסמ | סידלמ  vos 
 סנקס יגפ דֿכ 36 om נסומ סינפ רכע 6 ןיריפמ | סקינדתסכ | תורנס

 יענמפס
ARR RRR RR RRR 

 רו א ב

  moהיתרנ תא תישעו (זל) .סירפפכ "יו ,סימרפ סעטתו ,סיענג "כ לכס ןיכ .

 סנסו .תוכיתפסו ןמסכ ןכותכ ןינתונט ןיכיזכ ןימכ  wim(כ'ע ת'פ ףד תוסנעכ) | ל'ור
Pam ןמלע ינפכ תויופע ויס ו ,סרכוגעכ ףונ3 תורכוסמו ססקמ תולנס ויס, 6 
Ohm Pb ן'נמכס 3תכו ,כס3 ןמינמו סעמ ןיקלסמ ויס סכעסס תעסנו סינקס 3 

 סיענג סנקו סלרי סרונמס ספעפ ספקמ רמט יפכ ותנווכפ סרו ,רקמ לש ועוספמ
 סיסרפו סיכתפכ  Dannסתנקו ססיכתפכ רמלכ ףוסל ןכו | ,ל)כ תורנס סם רכז לו ,ויסי

 סייתקנמסו תוכנס תייסע נע סופ כ'תפו ,כוסמ כסז תת סקקמ סלכ ויסי סנפפ

 ועכ ,סכוגנס סע תח סעקמ לו סדנל סיוע ונכנס סינכס ויס5 עמסמ ,תותסמסו
 סינקס  Damם'מכ ,סיתכנ תל סלעסו םרפ) ןכתי וו סטפלו ,סיסכפסו סירפפכסו

 סלוקו ;סינקס לע תולכס תל ןסכס ס)עיט ל"ז ס'נסרס  ob,סכונמנ תורכוסמ ויס
  7סללעס סק)דסס תפכקנ ס)וע כס)סע ם'ע  ,"קינדתו 5 "תע ומכ סנעסו ערפ) +
ots סרטמס לומ רנע, dh תו)יתפס קילדי, ס'נסרכ ןוט) ,הינפ רבע לע ריאהו 

  75סרונמס ינפ לומ 35 : כיתכדכ ,ודגנכטןהנטס p brכעת תורנס ( D 93703,('כ

 לכל ןיריפמ ןתעבס לכס  nenודנככט  mob)'כע "'ס * =  yonנרעמו תרומ רמופס תטסל
 ויס  „Enןופ ד'מלו  omתכורפכ לע וכיפיע ס"נטרס תעד) סכווכס ,סיקנומ ויס

 וסש  In.סכונמס ינפ  mehל" י'סכ , hanתסע יפ ספע ,סינפ רבע לע
 סקינלתסכ תוכנס ויסיט ידכ יעלמפס יפנכ סיכסומ סידלמ סיפלויס סיגקס יפפרנמ תומס

 סיריפפ  Ihנסומ ,סינפ רנע  75 36 ok,סרוגמס ףוג וסע יעלמלס סנקס ינס
 תורגס לכ.ויסיפ ונרכומ ס'נמרס 'יפכ י'עכ 9937 טרפו סיטרפמכ פלק וקסדנו ,?"כפ

 קסודס סול וכרלוסו ,(ס'ר ןייע) םממ יעלמ6ס יפלכ 6 ,יענמפס לומ יפלכ סינופ ,
 תוטססמ ןנומס יפנפ יפל ( Meל'ז נכה  who 69יכ  nen ohסכונעס ינפ )ומ 96 תוכנכ

  Ansם'סנ סולו ,תוכנס תעכם וריפי סרונמכ יגפ לומ 56 במול כותכסו ,יענמפס סנכס
 ,ךתלעסנ 'פ ירפכנו ,(3"ע ת'נ ףד תוסנפל)  Dassיפ ,וסוכיפ תפ ל"ו ערס תק)

 רפפק



 תצק המורת הכ תומש םולקנוא םוגרת

 ינש mm : רתפַכְו mal Din men ןינק
 4 הלאמה nie nie וו הלל עקרה
 תרמה N RE הג ןינק ורה תחת

ra mp meםינָקַה ינש  nenרֶׁשׂשְל ; 
 :ממ םת רידתפפ הל 72 ה! המ pas TED כ

 J— En טהירתפב ATI NM רינג

 + +/ St mas .השקמ הלָּכ לי =

 רוהמ

 י'שר

 סיכותפכ סירקוסמ = רמקנס סעכע .סרוקמב .סירומלס סיקרפ ינסו סירופפכ .ינסמ
 סיכותפכ 'גס ןמ 72( סיקכפ ינטו סירותפכ ינכ סכקכ ויסס ונדפ) סיסרפו
 קנת סייתפעו 'וגו סינקס יכט תלת לותפכו רמלנס ןכופמ EM סינקסס
 ססכוג דננכ ןילועו ןיכסמנ hr Ph סנממ | ןיפפוי סינק ינשו רותפכ ספעטו
 קפטו קנס םפטו ונממ ןיקכוי סינק ינסו רותפכ תפטו קנת פט | * ססונמ כט
 סייקפעו :סרוכמ כס סזבוג דננכ ןילועו ןיכסמנו טטממ ןילוי סילק (mE רותפכ
 סיעיבג וקנמנ תרפו רופפכו סיעיכנ ססנס ססנק סיתפט 'ג סס והייפס) קנמ
 3'כ יככ סכונמ נס ספוגכ סעככסו דקו דקל = לכ) 'ג סינק סססכ ם"י "כ
 sr סינקסש dopy לס ספונכ ספנפו סינקס סססכ ספט סירותפכ רסע רסקו
 סירופפכ עיעיפו סירוזפכ סילקוסמ רמנס סרונעב (nd דוע  סינסו ססמ
 סלע ספ סיכולעס סיספמ י'גכ דתפה " ךריס לת DER למקס (סלק
 דתפס סנקכ ib סינקס תטסנ סטפ סל וס סימרפ סעזתו סיעיכנס
 עועפו סיחרפו סיכוקפכ סידקוסמ | רעלנס | סרוטמל ססנקו םרפו  רוקפכ
 וז סנקמכ קדקדמ סו ססרפ דע סכרי דע ךקולעסכ תסרפכ רותלס דמו סינפ סיסכפ

 סנוקככ

 --533-0 ל 60000000 00000200 00-66<-

 רוא ב

 סנק) סנק ןיכ סיס תרכונס תיירנכ וכיגפנק תסונס יפל 936 ,3"ז י"טר קיתעספ חסונס
 5) יכ .סרטמ de ספונכ )כ קנת סוקמ סינקס ןמ ספעמ) סיס כו pin„ סיקפמ נט
 יכטו ,סיעכנ סעבר5 סענע סרונמב סתעמ ,סיענג 'גנ סיססמ 'ג oh יכ סט" ורייפסנ
 לועו ,סיתרפו סיכתפכ סידקפמ סיעכנ סענר5 סכוגמנו רמ?נס , סיתרפ ונסו םיכתפכ
 לועו ,('ד תרנדמנ) MD דע סכרי דע Infos ,סרונמ כס סכרי) ךומס יטי)ט חרפ

 ,תרפו רתפכו סיעכנ ססלס סגקו סנק לכנו ,סינכס תטס סיכוי Dong סיכתפכ ססנס
>> 
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mכ שש רוה ית םבינקה תר עשל ןב  
 ןמ ןיִקפנְר Tip NMe? + A = יאצו
 a סג אה ליז מהי" יי אה

TIONהַעְבְרִא  DIAןירייצמ ןידלּכ עּרא  

 Nm 08T - am < םידק שמ
"han (Nרוזחו (הל) םכינק ה ינש תחת  Anaת  ie 

 יגל
WED 

NTכ :פ"כ תוקנמ  : 
 י'שר

 סללמ לע ספונכ . םיעיבג העבהא :ההנמבו (הל): ::סגקו סגק לכל סיס תדפו
 תילי ןמ (Dion 'גסו סינקס ןפ vum סכ עלוב mh סיעיבנ סער ויס
 ls ססעסמ mh סז - היחרפו הירתפכ םירקשמ :סידכמ ןיפלויס סינקס
 : סיקהפו סיכיתפכ סידקוסמ 16 סידקוסמ סיעוכנ ס6 עוזי ןיק ערכס (DD = ןיֿפס

(mb)ינפמ סיכסמנ סינקס ויס | סותפכס ךותפ .םינקה :ינש תהת  רתפכו  
Phסיקפט :ת"י- סרטמ- לס = ססכוג | ןכסמה תכק:עכ "כונס" ךכ < ךעמו  

onתרפסו  seheלע )033793( רפקנס ךכינ רומפס תרפס וס סיחפע  
Tomתרפו רותפכו סיעיכג סעכרסמ עיכג וכס תפטו קית סייספמו זתרפ דע  

 ינסמ
I LOC LEO HT TH GOEL0006000 0,09  — 

 הת ב

 הרנמבו (דל) =: סנקו (mp Jo סיס. תכפו רתפכ ,סכקו סלק כמ ןימנונ ,םיעבג
 , סינקס ןמ (von סּכ עלוב דח6 ,  סיעיכנ 'ד ויס סרטמ נט ספונכ ,םיעיבג העברא
 nah ,היהרפו הירתפכ םידקשמ =. סידפמ.:ןיפלויס .סינקס ,:תיפיי ןפ סלע; 'גסו
 עולי ןיפ ,ערכס סֶס) ןיפס תופרקמ 'ס ןפ ' סוס (3'עו 6"ע כ ףד = 6פויכ) ג'ס
 עיככסק ומכ סגכת יזנקססס סגרתמסו ,סיקכפו סירתפכ חק ופ סידקפמ סיעכג 0

 ויס לותפלס ךותמ ,'וגו רתפכו (הל) miph3„ .סיעבג תלפ דימעסש |, סימטטס עב

 כועפו ,סימעפל סכרדכ ch ndn F„ ךעֿפו Peh סידכ יגסמ סיכקמנ :סינקס
 וסע סכולמס .ףונמ ,ס:ממ סימכויס ל'כ Dann„ רש סינקס ינט פתת רתפכו , בולס

 תוחכמב) .63סד םימקמ לומד רמימס ופכ סרונמה תיככת סתיס ךכו  ,[ועכפתס: סנקס

 סיס סכלמס סכוג = , (י"ס סריק3ס  תיכ 'סמ ג'פ) ס"כמרס 3025 ומכו ,(כ'ע ת'כ ףל

 ,תרפו רפפכ 251 ונע תפסו קמ סיחספמ ינקו סיתפע /ג תרפסו = סילגרס  ,סיחפט ת'י
 יכטו רופכ תפסו pn‚ תפמו ,ונממ סיכוי סינק ]ײםו ,רתפכ חסמו ,קכמ סייססמו

 , קנת סייתפטו nn סיסלוי סינק יִנפורופפכ ** , קנח חפשו =, ונמע * סינק
Spannתיירנכ ס'כו ,תכפו רתפכ סיעכג ספל ססנכ סימפע fיפכ ס'עד  

 קסו ן



 וצק המורת הכ תומש סולקנוא םונרת

 | הָשלֶש Tan םִיִאְצֹי םיִנָכ IT וי : אָתְׁשְו 9
Soon Namרה 0 ינק  mpהדרִנְמ  Aaדַהֶאָה  

NEN pP romהרשלשו  npדצמ . זרנְמ  
rn — Siקרשלש ₪  ya 

 רַתָפַּכ דָחֶאַה הֶנָקַּב rip | דה .תונקב Imoya 772 NAT (גל)
 םכיעבנ eben ME) nom eh ראה
 רָּתְפַּ TAN mp2 םיִרדָּכְׁשִמ אְיְנְקְּב ID ןירילב

 רה
 הרפו

 :'ג 05 השלש ןרהא תודלות

 י'שר

 תסעס םכיקס ךןוסמ נוי ספקמ לכס .ויהי הנממ |: ןיסרפ ןיפכ סב ןייופע
 םיכסמנ ןוסכנפנ ןשכנו ןפכל | *הידצמ םיאצי (ab) :סקיכדו 073( ספעי לו
 יעלמ6ס סנק ךותמ hin יעלמ6ס mp לוסש סכונמ לש ססכוג דגנכ דע ןילועו
 יפל ונמיס בלק ןוינעסו וגמיס רכלק סנעפלסו mb ןותסתס סומ סלכעפכ סז
 סטפס סיכוי טעמס יעינסס יעכמקס סינק לס 0318 סופ ןסיפקכ סכונ סיספ
 son ףסכ יכל ןיטועס ךרדכ ויס .סירייולמ ומונרתכ .םירקושט (גל) :סינקס
 רותפכ :סנקו סנק don ןישוכ - םיעיבג השלש : (1ו"ענכ רינג ןורוקס

 קרפו

7770772720000 077722 727777072777 777727 22777272272 

 רואב

 םיאצי (בל) :סיקכפסו םירותפכס | סיעיכנס ויסי Dann ,סכטמס ףונ ןס סנקסו
 , לוגעצ וכתכ בסוס סטעמ לעכו ןכטמס תעכמ (bus  ןוסכ)פכ ןפכלו ןפכ) ,הידצמ
 ,יעלמלס סנקס וסת ,סכונמ לע ססנוג דגנכ דע ןינועו ןיכקמכ (ססיכבלכ סיפר וסיכסו
 ,ונמיס רק סנעפנפו mb„ ןותתתס ,סומ ס)עמ) or ,יעכמפס סנקס ךותע  ןי6לויו
 יעיכטס | יענמלס סנקס ds סכונ) סוס ןסיפפכ סונג סיסע SD ,טמיס רלק ןוינעסו
 ךלזכ ,ויס סיכיומ ומונכתכ , םידקשמ (גל) . (י'טכ) ,סינקס nes :ןיפלוי וכממש

 pda סוסו ,רי'לו "55 ספרנו ,(י'םכ) | ,רי'לייכ ןיכוקט כס ףסכ ילכ) ןיפוטש
umסילקפ ןיעכ סיעינגס ינתוכב סיכוילס ויסש כתכ ס'נסכסו = , (טטטייברמטנ )פסיימ ספד  

 סיסופת ןיעכ 15 תוסכ ןיעכ תועינככ Drawn ףסכ ינכ ןיפועס ןועכ ,תומינכ לע
 ס'נמכס תעל ג'כו ,סילקס ןוס) ,(טרפינרעֿפ גימרַמֿפ .דנטמ) 'נכ ,ו'ענכ ןי'לדלנפפפ
 תשלש ha סנרותמ ןכו ,עכע "ןתייפענ סילקק ומכ ,open don ,(כ'ס ספ) 3"

 סיעיבנ

eisiler In (1 (טיא prsטעסייברמעב ]עםיוא ) 
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am MO:אָפ הת חֶריִרפַּכ ָהיִעְיִבְּג  Sn 
 אתישו יי השש ל : ויהי magst ָהיָהְרְפ

 םינק
 י'ש ר

 "םנרוקס קפקסב ןפכנו ןפכ> תסעס ןפ סירניֿפס Ah ךיסממס סכסמס ןוס) דינ) | ומוגרת
 = ןסקנ 5ד) ד ('ס ללינד) ומכ י(4"עלכ ןי"דטכ םכרוק תכמ ססקמ ןוסנו
 תק ךנסס ס"כקס bh" .סנ ספקתמ ססמ סיסס יפ) סינקמ .הרונמה השעית .

 25 נגרס וס .הכרי :ססעת כתכנ 85 ךכל Din תיסענ han רומל רככס
donפנקס יהנקו :סקעמלו סנמיס | ןישלוי סינגר ססנפו סכית ןימכ יוסעס  

 רוסע יעכמלס רג וינעו סלעמ יפלכ qףוקז ךריס ענמכ סנועס סנס יענמפס
 ןיסועט תוסוכ ןיפכ .pP .היעיבנ :סליתפס תתלו וכות) ןמסס קו ךוכ ןיפב

 ןיטנוכו כסז לט ןייוסע נו * (2ז"עלכ ם"ניכרמ (Do ןירוקו סירכקו סיכורפ םיכוכזע
 - הירתפכ = :יוטל 655 סב ויס נו כותכס 803 ןתנס ןינמכ סנקו סנק לכמ ןיפלויו
 WE ךרדכ יענמפס סנקס | תוכינס | ןיעלוכ כינס | ןילונע ויס סיסופת ןימכ
 םפרפכ כותכ ססנס | ןיגלו .(ז"עגכ םנ"ימופ ססכ ןירוקו סירטס ינפנם תורונמל
 ךירומ = . היחרפו : רותפכ> רותפכ ןיכ קנמ סמכו סנממ ןיטנוב סיכותפכ סמכ

 ןייופמ
un 2522 2577275777777 7 77 7777777072757 277 27 0070 

 רואב

 pn 55 כגכס וס. , הכרי . סיעינגסו סינקס ונממ יומע דע תונמופ ילכנ ךפופו
 יפלמלס סנקס לוס ,הנקו . סטמלו וגמיס סינוו סילגכ תט)סו ,סכית ןימכ יוסעס

 - יענממס רכס וינעו |, ןשכמ סינק סש)עו ןֿפכמ סינכ סש)ט  ןי3פתמ ונממס

 . (סיכלמ 35 ס6ירדנסכל63 וסענט ל'כ) סיכדנסכ)פ תוסוכ) ןימוד | , היעיבנ
 פרמגנ En" .('פ סכנס סליתכס תיכ 'סמ ג'פ ס'נמכס) Sp‚ ןסי)ועו נתכ ןסיפש
 יסו ,ם'גכילמ סס ןירוקו , "סיללקו תוכורפ ' תוסוכ, כתכ Emnm (ב'ע ת'כ ףד תוסנתד)
 יסעדי נס ,סםיתכתכ רככו ,('3 דמ תיס6ככ) Yon 'פכ גרס כוס סתכעכ סלמס
 מ ךפסס (BR ,(ופמפ) Ars סינתכ ןמ ךפסס וגיײע סירלק Eins .ס5לנסו ; ססרפ)
 , כינס ןילונע ויס סיתופת ןיפכ ,הירתפכ :סיככ )"50 רקפלו ,ןכתי 52 סומ סיכרֿפ
 ש'יימופ (DD ןיכוקו ,סיכסס ינפנס תורומל ןיסועס ךרדכ ,יעכמקס סנקס תונינס ןיט)וב
 סיכותפכ סמכ ,ספרפנ נותכ סל ןיכמו ,[(גימרקפפפ0) 'נו ,י"כ E93 וס ןכ]

 :(ספ) כתכ ל"ז ס'נמרסו *(י'קכ) | , רותפכ> רותפכ ןינ קלס סמכו ,סנממ ןי3
 סתפpקו סלעק ןימכ ססק ,סילופעס יפרפ wo , היחרפו .סליככ טעמ סיכוכפ סיכותפכז
 :ךכיס ,ויהי הנממ : יונכ 55 ויס 85 ,סימכפסו סיכותפכסו סיעיכגסו Tin‚ סלופכ
 סנקסו כ

 .(טרפמאפהעג ןעגפ!סעג) bettiz : battu , "ys ץ"ידעכ )1

 + (עסעֿפעגקנירט גנוטטֿפג עכוימ : 3260 טlh) ,  madernis ז"ע)כ ם"ינכידמ )2

 . (ןטהטמרעינ עיתרעפ!עפפמ) pommels pometes ם"לימופ )3



 וצק תמורת הכ תומש סולק-וא םוגרת
 ינפל םכינפ an ןחלשה NEN סֶחְל ארותפ לע

 ול / 7 וא - ומ
 A :רימת ריִּבֲעַהְו אל:אָריִדּת יִמָדָה.
 | י a | רג יִכְד בהר "אפ

ame sm Tannתישעו  DDרוקט בָהָז  
ma aan a 

man’ 

 םחל  ןרהא .תורלות  pnתולנמ < 'כ .ס'כ סאגת ' "כ סלגמ + 'כ 5'6 תנש ינפל :'3 ו"ע
 ב .ק"פ פוסכמ השקמ . ; "6 כעס סףקע.'כ :ה"כ תופנפ - 9 'כ סכופ תישעו ,: 'ב מ"ל

 י" שר

 יתטרפס ומכ סילפי ו) קיס - םינפה םחל (ל) :סס יוסכו ךכס  ןוס) ךסנלו ךפוי
"ameתשעית השקמ (אל) :סינסכס 96 רומפב סיסרופמ ויתוככעמ רדסו ססנס  

 ל רקפו Oh סיככיפ = סיתוכנו* סינק ססעי קו תולומ סנסעו נס : . הרונמה
 תק :סכיתסמ .ס53 סלוכ "056 י(₪"פנב ן"ירדנוס ןירוקס ןיפכלס ךרדכ 8937
 .השקכ :ךניקו Ph סילקס | דירפמו תונעולס ינכב ךוקו סנרוקב םיקמו

 ומונכת
oo Bo DoF DF BOI FD DF RO RD El 

 רואה

 )85( 'קותס ונתכ 935 סנואו , ךפס) 15 תולתיס ןס ויתויקלמו סינקס ו! ויתוכק ספ
 ויגפיפ ס'סס תסכיגכ סנלת woche oem „nis ס"קכ סו תקולתמ win לש
 , םינפה םהל (ל) . . (ךיו גי ,סכ!ס ןסכיחכס .תוב 'סמ .!ג קרפב) "ו .ם"נמכק "בע
 ,סכורפ סָניה ןימכ רממ נייס 2. „)5’ 75 97.05( כי ימנה pin סקנפ יכבס5

Inneסיכקכ סינוקו תונפד יתב ול ויס — * ךכ ,ןז דנלכ .וז סיתוגפוד יתעו סױסכ  , 
 ססו ,סינפ וכ םיפ = , סילפס (on בקנ u , סנעמ  יפלכ תונפוקמ תוגפדס ןיסצ
 / ןסנע כס וכסכ) וכר6 ןתוגו ,סזמו סמ תיבס יל ןפכלו ןלכ) סיפור ,סתֹלס ינתש
 זר םריפו . , תכקור DER ןימכ כמ ןגתוו 'כו ; ןקלמכ תפס דגככ סיפוק וינתוכנ
 ספמלמו Dana„ סלעמנמ 6 ,  סנש. ) ןיפו .(bss io on) ו'ענכ .ט"יווק פרענכ
 סיענוכ .ןיפ u, WED .ןיסנכנו. ןיכנוקו . ,pn סיר, ינקו. , עכ:קב דע ו סנצ

„omסנס ינתוכ ןופ םידידכו = , ?"כע .,רסמ תכ)וסו תלקכמס תדקוכ סל ירק יכסלו  
 תעדו |. (ן"נמרס ילכדמ) ,סינפס (en ותקיכקנ םי רתמ סעט כ'עו תיִנת 175, דנג סיפוקפ

 “< | יופככ .סחל ופוספ .יפ) בכ ס'נקרסו  ,דימת פל סט לע ןכ ,Pape ע'נפרס
 ביתכו ,('5 7 רקיו) .in ספ תיפקו Dip תסקלו :ניתכדכ |, סל; סת) , סילש |

nern fe36ומכ) .סיפ6 תחל .סנמ ןתי סגתלו ביתכו = ,(ד") גמ תיטפרכ) סל וינפ תלמ  
 יכ .,תינס לעב ינפ) סינפוכ:ם סכוקסס | סנק)6 ינסו סרעקמ ser„ קנת ob)„ *פ

mbךכ) ,(סם) 205 סנה  eichל'כע ,'וכו בוטס  . zumסיסרופמ ויתוככעמ רדסו סחלס  
dh ansסנרוק3 סכמו ,.בסז 9ם .תפע לסוג =: , השקמ (אל) .(דכ לכקיו) סינסכס  

 ךתותו ּ
  (1,ן'ע)ב ם"ורדנום |  bv) saldatura ‘pf sondure, soulderiz(בכותטע) .



AK 
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 כ בהר הב פנו רוהט :בָתָז ןח : ךפי רֶׁשֲא
 (AD ₪ :ןֶחְתִי דיִבעַּת

 לע Ann 6 :םתא השעת
 ןחלשה

 : סע פוקנמ תתנו ןרהא תודלות

 לע

 יקשה

 (ne וס סית5ע סנוכנ סס3 ןיגקטס ןיכיוכ . ויתפכו :סלעק יורק סופד ותופ
 תכרעמס לע תתנו (ה"כ רקיו) כפיס תוככעפס DE לע ןיגתמס DI יכמוקו
 ספוע ןפמגוד (ah ןיקדסנס סינונת סינק hin ןיפכ ןס :ויתשקו :סכו סג
 ןילידכמו סינקכ ןתוק יבג לפ דתפס dod בסיס (on לכ כ לע 'ג רדסמו בסז לפ
 לופס 337 לכ יככע ןוסנכו וספעתי נו ססיגיכ מורס קנכתס ידכ סמל (tm ןיב
 ןידמוע 308 תודתי ןימכ ןיפיכס ןס סיתניכמו ומונרס + ויתויקנמו :ק"ווסק יורק
 ןימופמו סתנס תכרעמ סוג דגנכ סבכס ןתנסס ןמ סלעמנ דע סיסוכגו רב

DEEסרוג ס'מכס)  (Pennסו ןילופפ  (ןיכס .סינקס .יפלכו סומ .סנעמ on)סתננ  
 וככעיו סינוקסקכ לע ,םיגומעס סמלה Ben רככי ל ידכ ןלונפ ןקופ לע ןיכומס
 ךיס עדוי Wh תויקגמ eb dab „san mh ופכ תוניס סיתניכמ ןוסנו
 ותו6 סיסקפס ןיפינס Wh = ויתוסק סירמופ ל6רםי mann סו .ןיפינס לע לנפט
 םפעתי קנס ופופ ןיקנמפ סינקס 5 . ויתויקנמו * רשי נס ותופ סיקיזקמו
 רשא | : ןופיגס ןס תויקנמ רמופס ירכדכ סנופ סיס סיתליכמ סגרתס סולקנומ לכל
 ןימכ וילע ויכס ךסוי רפפ רמופ וס ויתוסק לעו ןסכ ססוכי רפ6 .ןהב ךסיי
 סו סוו ךסנס MED תלו ('ד 93703( רפול וס Inh סוקמכ ןכו יוסכו ךכס

 ךסוי
—m2099999000290099926096094 4997 05 066>- 

 רואב

 sed יטימסס סמ)ס ןיכו pie‚ }5 וכספ לע ןותנ סיס ןותקתס only ; וקפעפי
 ham | , וינע ריבכיט ךכ לכ יופטמ יםימתכ לע ןיפפ יפ) |, סיכק mu ספ יכ ויס נ
 , ספ ויס ןיפינס סעכרלו , סילק ק'כ לכס ןיכ ססו , סככעמ )כ סינק ד"י סם ויסש
 ךכופכ han סינפו ןפכמ סינס | , ןחלטס neu לע ץרפכ סידמוע , 3סז תולתי ןימכ ןיופע
 סינֿופמ ויסו ,סתנס תככעפ סוג דננכ סנכס .ןס)טס ןמ סנעמ) דע סיסוכנ ויסו ,ןתנסה
 ידכ , סינוטפס ןפופ לע ןיכופס opbb on) Tas סינקס יפרו , ססננמ תופוקמ סםמסנ
 יוקכו (PP ME , ןהב ךסי רשא . סינותסתס לע סיגוינעכ סח)ס סמ דככי נס
 map פלו 31997 har סתכס לע יוסכו ךכס ןיפכ ויסש ,ןכ רמופ וס סינקס לעו ,וס
 יכסד (3'ע ו ףד ספ) 'כותכ "יפ , Roo תוסקסמ עמסמל ,('ז ד 93705( ךסנס

 ויתוסקו כפיס טריפ םמותכ וגינפנע י"טרו .סתנס ת6 סיככסמס ,סינק )ט ןיפינס רמפק

 , תופקס לע נסומ וסע ןסכ ךסי רפ6 םכיפו = , ןיפינסס ול ויתויקנמו , סיכפס ול
Pbחו 2373 רמי ימכת וקנתנע י'טכ נתכו , ע'כפכסו ס'גטרס פ"כו , תויקנמס לע , 

oh 



 הצק | המורתהכ תומש םולקנוא םונרת
 םיִלַבְל םיִּתָבְל תַעַּבַטַה pn Sopran אפ
 AN en) ren תֶא תאשל — ה 2 למל איַהיִראל אָרְחַאָל

Miןיִטָש יעָאד אָיִחיִרַא  "Sy DATEתיִּפָצְ םיטש  

ms Das am םתא a — ern 
na ןילטנ m יתֹרעק תש 00 MED panies pi 

 ויֵתיֵּקַנְמּו ויתושקו ויתפכְו Tan  יזהֹויִנמ
 רשא השוגד ףוקה יה היָתָליִכַמ ּהיִתְוסקְו

 ךסנתי
 :'8 5 תומנמ ויתורעק ןרהא תודלות

 י'שר

  mhםידבל :סיקנ ךרול) .םיתבל :סידנס ןסכ | םיככס) סיקכ ויסי תועכט .
ph 3ס hm סיסי dem eb םב אשנו (הכ) :יסירסנ 6רת6 ועוגרתכ. 

 סיסש סופד סו ויתרעק + ויתפכו ויתרעק תישעו (טכ) : ןסנפס  NEDסופדכ
 יתסמ סכוכפ סיס ןימכ יושע סיס סחלסו סנס  DIוג סנופ ( DERלפוקו

 ךכלו סילתוכ ןימכ סנעמ יפנכ ןקכמו ןֿפכמ  mpסינפ ונ םיס סינפס סתכ
 ולתוכו ןס)ס לש ונתככ וככל ןתולו סומו סזמ תיכס ידכל ןסכנו ןפכ> ןיֿפמ
 לוס לזככ כפ3כ .כורכ סופרו כסו סופד ול וסע סיסו ןסנפס תפס דגנכ סיפוקז

DES לע ורדסמס תכסכ Ann) דע סו לפ3 טתוכ רוכתס ןמ וקיכומסכו ספקנ 
 ותוו

 —  9 59694 %%%55 CHI 06H LLL Hateל 563659 523-0695 -

 רואב

 , םירבל . סיתכ ךרופנ , םיתבל . סידנס ןסנ סינכס) סית3 סנייסת תוענט ןתופ , םידבל
 ומכ = , ןתלטס תפ 03 סנ יסי dor ןוט) , םב אשנו (חכ) . ,6יחיכ6) רת), ופוגרתכ
 ,תפ pin סע כעפנס כו ,פ'פ םכסס m ןולסמ) שגדס יכ , ( י 6כ ליע9) סכמס סקנו
 ויסו = , סיסופדס 196 ('ע 15 ףד תוסנפ3) , ויתרעק (שכ) .('6 6) תיספרננ ם"פכ
 ולוענ סקלס וכ תופעל דס6 DE‚ ויס סיסופל 'נו , ססלס תומלכ סלורפ סכית ןיעכ סיוקע
 דע סגפלס כחל ןותכ סיס וכ , כסז לט יטינטסו Ins„ לט hin ,וכ ספלנ סיספ לתלו , 3
 ןסכ ןילתונפ ויס סיתס ןיכיזכס Dh ,ויתפכו . סכעק יולק סופדס ותופו , לקנקתי 5 ידכ , כסמל
 "5 (ספ) ס'קכ וכינפלט ?סרינכ ,ויתושקו = . םוכרעמס יתפ Ip סכז סנוכל יכמוק יתס
 סופעמ סתנס ph ןיקנמס ,תויקנמ ופרקנו , סינקס 16 ויתויקנכו , ןיפינסס Wh ויתופקו

 סיקדסנס סילולק סינק fin ןימכ som וסעש | , (35"6 סגרופמ ןכו db„ רעגכ י'פר)

 5) = ססיניכ תורס Dane ידכ , (en on לכ 15 ססמ סש)ש רדסמו , סכרס)
 וקפעתי
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Sm TER)1( :ותמק ( END TEN PDS) 

 may יכ am mer 4 תישעו רֹוהָמ amt ותא
 nd 2777 ריד היל

AN0( :רוחס תרישעו ) (תכ) : ביבס  mo Ta 

ante erתישעו — חפט  men NEINתצכשופ  

Amרחל + ביכס | ןתרגסמל  am Dep mer) 7m 77 
Taym oa no רֹוחְפ תעכט עּכְרַא hel J 02) 

am קני עפרא הל לע | תַעָבמַה"תֶא Ann 2m 
 ( mnלע אָקקיע זרי

 תאפה עָבְרַא  Da? UNעפרא  macעכראל
ap Trab AND תמֲעְל \ ORR pea 

 אפנרג ןייהה

 יישר

men יכוע סע וילגר סכונ * ותמק (גכ) :וס לפרסי ינכ 36 ךתופ ah רק 
wis (רכ) סירמופט ומכ סלודגו רפוע ספ ןסנפספ תוכלמ רתכ) ןמיס .בהז רז 

 וקנתנו פנדג ומוגרתכ .תרגסמ (הכ) :סיכנמ  manסנעמ) "י „373 נכסי
 לנכמ .סעוקת סתיכ סעמ) "יו סירט ןתל< תפסכש ןיובוב) ומכ ןמנפ) בינס סיס

am רז תישעו :תרנסמ ספוק לע ככוט ןתנסס ףדו ןמ)טס תותוכ עבר 339 
 ותרגסמל -  תמעל )13( :סתיס תרגסמס לעס ןפכ ךל 'יפו סלעמ) רומפס רז וס

 לננכ תועוקת סילגרכ * תועבטה ןייהת תרגסמה ( Eh-םירבל םיתבל :תרגסעס
 ןפופ

I 0000909909000 9 909909000099 99999094999 Occ 

 רואב

 ,וספפ ,רז (דכ) . (י'פר) , ןס?טס ינוע סע וילגר סנונ ,ותטק (גכ) . ונסריפס
 סכוסכו כ"ע ו ףד — Ms ימכמ וכ וקנת) , תרגסמ (הכ) :(6'ע 'ת ףד סכופ)

 סיסו , סירטס pic תפסנס ןיזכזכ) ומכ , ושל כינס סתיס ס)עמ) 5"י ,(פ'ע 'ס ףד
 ןכו ,ע'נפרסו ס'נטרס 'יפ וזס סעטס פ'עו ,לוס סיס וינעו ,ךןומ יפ)כ dyyy עפוסמ

 בכוס ןתנפס ףלו , ןסנסס nm 'דכ לגכ) לגכמ סעוקת סתיס ספמ) "יו , "ככ סנרותמ
Ipתכנסמ סגרופיט יושר ו'פלו ,סכ!ס ןכו , תרנסמס סתופ  hsתישעו . (פטסיי!סו!ט)  
 גע סלוע 6וסס רוס סיס תלנסמס עפ ןפכ ך) "יפו ,  ס!עמ) רומלס רוס וס ,בהזרו
 סנייסת תרגספס ןמ (ven ןתנענ , תרגסמה תמעל )13( . 8וספ )כ נינס ןת!עד
 םיתבל . "לכ סגכופמ ןפו ,ס'כפרס 'יפ ןכ ,סמנט תרנסמנ ו = , תועוכק תוענטס

8735 
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FR 7פע ללמַא  arלעמ תא  Ban 
A 22 SAME 120רב ף  

 רֶׁשֲא mm גש Tat Sy 7 Sana ןירת
 לב יא תרעה my זרי אָחּודָהַפְר אָנֹרֲא
 zog ךתוא DISS רשא הל הי ₪ ד ל
 : . \ דיבעתו גכ) : לארשי 93

x PEו 08  awשי —  

 —— יער = תר
mans N hanםיטש יצע ןחלש תישעו כ  

 ומר מהו ירכא a ואו רתע
 אגלפו

 ו 0 המאו

 '3 ו"ע תוקנפ תישעו  ןרהא תורלות

 י"שר

 5רקיו) רמופ לוס רסס סוקמכו .תרפכה לעמ ךתא יתרבדו y!b: רכדפ סט
am )'6ונס 'ס  Sohnתכרפל ןוקמ ןכסמס סו רמ65 דעופ  imסיכוקכ ינס  

 35 הסמ סככו ('ז רבדמכ) ’DOM עירכסו יסלפס :כותכס 03 ₪: 96/01 ןיפיסכמ
 (pen סנכנ סיס סשמ 'וגו תרפכס לעמ וינס  רכדמ לוקס: תעשו: דעומ 8
 עמסנו וי ססעו סיכוככס ph סימסס ןמ דרכוי לוק םפפס ךותנ נס: ןוילו
 וז וו יכס .לארשי ינב לא ךתוא הוצא רשא לכ תאו :דעומ לסקכ סמל
 לכ ph סט np .רבדס ר- תו רתפפ סכו לרקפכ סכבס :סועכו: סנפמו: סופי

 ר ₪

CO YO FOL535-5669 966 0006660 6000000060 60-00-00  - 

 רואב

 ססס יפ) , דעומ לסופ 5רקנ ןכלו , עודי ןמזנ ךמע רבלגו ךל תופרסכ ךל עכק6 פוסס = —
 , 'וגו .ךתוא הוצא לכ תא . סט סילנקנו סילעוכ כפרי ויס סנו ,סקמ סע ספס דע
 סו רק לכ תפו ,ו"יוכ תלו סיכוכ ויסמ סרג ע'נמרו י"סככ ונינפלט תסונס יפכ
 ,ו"יו 63 תפינותכ סיקיודמס .םיכפסס כלו , כותכס ךסמס קרפל וקסלנו ,'וגו ךפופ
 ברד6ו ,וניפ ופוכ דע סו5מ ר; לכ תלו ןמ כוכדס לכ יליכש ס"גטר סע י'כ י'קרנ סנסו
 לכ ת6 ,סתו , תרפכס לעמ ph יתרבדו רפול ו"יו 3 ana תל , סוס ןופנכ ספ בתל
 תיתמפסו סגוכגס לתסוגס סיס תלו יכ קפס ןימו ,ל"כע has יכב 56 ךתופ 056 רפפ
 רחפ ,תדעס תל ןתת ןרפס לו ., סירכדס .תליפכו סינותלכ ךסמס סגסו .(ס" תב ןייעו)
 , סיכרכס סעעפ רפג Inh וכועט PB סללכ , תדעס ת5 ןכפס 56 תתנו רמפנ רכט
 תֿפ וכותב ןקתש רתפ) ןכפס לע: תרפכס תפ Sen רסלכ רמקו , סקעי ךרופ סזיפ) 3
 יפנתס תכופת) ךסמסס ויו .יפדפוטו ג"יו סיסיוש , 'וגו ךת6 רכל) סע ךל דעופ 15 , (תדעס

Ichןתת ןרפכ קו רעקמו , תופוקמ ספכב וכר53  phופכ רגסופ רגפמ ועכ לוס תדעס  
 וגקריפש 9 כ ו
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 ליעל .ןוהיפדג (rd ar םיִפנכ ישרפ םיִבְרְּבַה
aןוהיפדנּב = ןילטפ  op 

 רומל "לבל לא והלא שוא arm רח ןוהיפַאו ההופכי הֶרּפַּכַה לע םֶהיִפָנַכְב םימס
 N : gm הר נשי נלהל תררַּכַה

Aתרי ץַחְתְו אכ) אובו ב 4  mn enלע תֶרְפכַהדתַא - ond eis 
 mm KIN ya‚ אליעלמ (Amos רֶלַעְמְלִמ ל אה

ER * ורה Y שא om AN יד אָתורַהַס ה JE רש An תא ותת 
 (בכ  jeירמימ

% ₪ IE םש 8 יתדעונו )2(: >+ ול לא 
| 

 םש
 כ"ו תווכוס- ' י ןורדסנס מ 5") ס"כ יתדעונו : 'כ 'ס סכוס לא :'6 ע'ג כ"כ סהינפו ןרהא תידלית 6" -

 י'שר |

 ססעת )₪ .םיפנכ ישרפ (ב) :תרפכנ סרכתתו  Hass 89995טיפורפ קנפ:
 סיכונו  Dach) 355 DENללקכ סיססמ 'י םסיש  potתיסדכ תרפכל סיפנכס

 רככ.:והסש .לפכנ. סמל. .יתעדו ם)  .תהעה = תא <> ןתח :ןוראה .לאו .(אכ) < :סכוסכ
  Irלכס כ"יו תודעס ז ןורסס 95 סתתנו ( ndםרפכ 3 = ןוכפ ודועכס

  nrןכו וינע תכפכס' ןתו ךכ רתו וכוקנ תודעס םנמת  mnןכפמס 6 סיקססכ
 .כ"קסו * נפ תוהעס תֿכ ןתיו .רמֿקנ  denנע תרפכס תה  Aסנעמנמ :
  (23)דעומנ עכקפ סוקמ ופופ ךמע הרכדנ ך) דעומ ענקססכ :יתרעונו 305

 | סט

oR 02 707777 522707700 7,2 27 Ro 

 רואב

 330: סלעמל טיסוכגו 'סיסורפ סל וכ ,סינכוק ססיפנכ העת קל ;םיפנכ ישרפ' (ב)
 ,{3'פ 'ס-ףד) 8303 תתילדכ ,  תבפלליסיסנכס pas Sins ס'תפס סכסע סיסיק" , ססיטפכ

Na58: ות תרפכהילא '.תכפכס ךרוק 36 ויחס 6 שי סיכופס  ,םהינפו '  
 .יתכפכס כי ספע) one וכ" 7, סב /תויוז לע :סידמוע | סינורלס 'ינפ ויכי
 סמככ ןוכיס עפסמ ןכו /, ןוכפס 36 םדעס ת5  ןפתש רח וריעס ,'וגו ןראה לאו (אב)
 תמ סטיו" ל'פוי ןכפס 55 תדעס תל ןתיוי רמפל ,ןכסעס ת סיקספכ win ןלו , תומיקמ

HERתושפל 'דעשמ\ מפס ןמוס * , יתדעונו (בכ) "< עי ןמקנ) יסלטמ!מ ןרתכ לע  

/ 

 ןג60 : דעומ עולי (Inn ץונקס סוקמ סרקנ ןכו , (שי! פטמושיטספב) דעומ פרקי "רבד 13

 + סכ סידעול ig יס ל כ (loop ךילעומ רק .ךיררוכ
 ,םפ בותככי פו כ 5 בויפ) ימ לכ)' לעומ תיכו 8 a 55( %6 ידעו לכ וכרש ןכי 4

 סוקמס
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 1 תֶרפּכַה תוצק ינשמ בא nme mn ריֵּכעַּתי
NERאָתְרופַכ : „ 

 a) er IS 23 השַעְו ( (םי) An Nana דיבעו ₪3

NEONאָּבְמ  ie NNDהצקמ דַחָאזבּוְרְכו  in 

 םיִבְרְּבַהיתֶא ושעת תֶרּפַּכַהְרִמ ומ 85 Niere רח
 תרי ןורבעת אָּתְרּפַּב

ss =ףף 9 =  REITEN ro 0 
 קדרה אָיַבּורְּכ ןוהיו () : יהְורטיִס

lןסירפ  

 י'ש ר

 תנימקכ סברס כסז ליטכ 6:6 (1ז"עלכ ןי'ררגופ ןירוקס DIN" סקעמכ סתייטפ רחפל
 סינוככס ריינו סנעמכ ןיטנוכ ןיפלרו עלמ6כ סגרוקכו טיעפכ סכסו תרפכס תייפע
 : ןטקנ 615 ד ('ס נינד) ומכ (9"עלב — .השקמ |: ויתטק תטילבכ
 רמפת נע .הצקמ רחא בורכ השעו (טי) :תכופכס (sch .תרפכה תוצק
 - תרפכה ןמ : om סלקמ דח5 בוככ םרפל ךרלוס ךכל לקו סלק לכ5  סינורכ סינש
 סמנע ינפכ סקעת לנס סתופ ססעת ספקמ לס ופוריפ וסז סיכורכס תל סקעפ סעלע

 סרגתו

—9594HHHH HH HH HH HH HH HH HIHI HH HL HH HH HH HOLE — 

 רואב

 יכ | ,'סיברל, בוככ DB יכ וכמלו Denen‚ ף'כ תומדכ סיכורכ ף'כס ומס (כ'ע ני
Dinar(ס'ר ןייע) רח ןינעכ ל6קופיככ סינותכס ולכיתו ,ויס קולית ף%כפ . m 

 . ימכפפס | סנרתמס ססע ןכו ,תוס סנמכ man כ bins ןכ ןתנוו סולקו
dortינקס סינקסד Rסשעמכ ןמק)  Jahnסשעמכ ןכו .ע'נקרס נתכס ומכ עמסמ  

 Ss ,השעת השקמ .תוירכ לס pors סיכרכ Sr י'סכ בתכ ,(6'ל וכ ןמק)) תכולפכ
 ןיכוקט סיפרו סקעמכ ,סתייסע רח תרופכס יספרכ סרנתתו , סלע ינפכ ססעס
 ככז ליפס 896 [(טטטס!פגמ ":כ) ןוכנס וסו ,ן"יידלופ י'כ י'סכנו] ן"ירדס:

 ןיפפוכ ןיפלכו ,עמנ | סנרוקכו | עיטפכ סככו ,תרופכס תייסע תנתתנ סנכס
 , ןפצט|טעג "לנ) obs ן'דמנ ,השקמ .ויתונק תטיננכ סינככס ריינו = ,ס)עמל
 cr ,תרפכה תוצק .(י'סכ) ,('ו'פ ל6ינד) ןסקנ 575 57 ומכ | ,(טרעוושטהעב-

 nen Abo ,'נכ סנרותמס ומכ ,סלוכס רופנ) ו'וס , השעו (םי) = . וככפ) תרפכס
 כו : תרפכה ןמ . 'וגו דמל כוככ םרפל ךרלוס ךכ) סלקו סלק לכ) סינרכ סינש
 . תרפכל סרכנסתו pin„ ינסכ ססעת fs ,סת6 סזעת ססקמ 55 ופוליפ .

 יסרפ —
 (גנוהטע] saldatura ‘ph soudure, soulderiz (wa 17533 ץ"יבד)וט )1

 4ןפטטומתפ ןימ Voa ‚ins םפגפ)טעג) da battu (ןענס!סעג) hattiz hattu ו'צלנ ן"ידט )2

Aa הכ Tom Il.. 
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 AN DT תתנו ₪ :וונממ ורסי אל
 תצָתודָהְס זרי אנראכ רש 5 7
 ריִּבָעַתְו 6 + ךָל JAN יד רשא min תא As א

DSו  Da20 תושעו T SANDכ.  
 Sa ןפא ןיפרפ םםיתמַא רוקט am תרפכ

a 35 .אָהְמַאְו אָּכְהא . EN Ads smהרמאו  smןירת דיבעתו = : היתי  

(m) ‚2mריב, בז דתה בוב םכינש ָתישעְו <  
am Damריבעת השעת קרשקמ  

 םתא
 : 'כ ג"י סגיגמ םיבורכ : ספ עוו אל ןרהַא תודלות

"vn 

 nn: mp3 ועכ .ןראה לא תתנו (זט) : סלוע) : ונממ ורפי אל (ןט) : תוטוכ
 -תרפב (זי) :ס3 תוכותלס תולמ סכפל יתיונכ סכיניבו יב תודעג ,6יסש .סכוקס
 י הכרא יצחו םיתמא : ףד ןימכ וינע ınam סנעמנמ תוקפ סיספ ןוכקכ.כע יוסכ
 פ"עפו :סתעככל סינתככ ינוע לע תסנימו ןורפ כס .וכסככ סכסרו\ :2b לם .וכרפכ
 ףולכפ תועד .םיברכ (חי) |: חפט סינוע סיספ ל"וכ ופכיפ סיכועל רועיס ןתנ נס
 תכפכס יפלרב סרנסתו סע:ע ינפנ ססעת נפ .השעת השקמ :00( קונימ

Anh) 
in 7 7 ROR Do op 

 ה ב

 ילכו Omi‚ ,ונממ .וכסי .אל ; (וט) = . תופומ ,ידב (גי) .תוומ ךותס 1509

 . סעלמ63 סיקדו san En סיכע סידכס וס , (6"ע 3ע 97( סמויכ "פר םריפ5 סמ

 , ןסמ (ph סיממסנ סגימ )36: -, סנו doh סיקרפתמ ססו ,קתולב תוענעכ ספוק ןיסינלמו
 תותוטְס ,  תודעה .תא . . ןול63 MIN לא (זט) . .ססיפרכ סינע סכפ יל

SBתיִרָבְס תותו) ,גפכקנ-.ךכנו. ,נרםיל פוס: ךולב עוחקס ןינע תירככ תונע  . 
 תעלו ,ףד ןימכ. וילט nam .,סלעפנמ תותפ סיסק ,ןורפס לע יוסכ , תרפב (זי)
 ,(' 3’( סינסה) סלטמ יוסכ ומכ יוסכ ןוסל > . ('ד 5 nn וינע רסכ) וסומכ .יכ תפי
 IN וככל תלעכ ,יצחו םיתמא .(6'כ 33 תיטקכב) ת)פיו סטרפכ סזמ ס"מ ןײעו

 ('ע 'ס ףדו ב'ע 'ד ףד .סכוסכ) וכפ וכו :,בות:3 רכוכ 59 תרופכס ינועו , ןור6 לם
 נפ יכ ,יס לכ תרופ כנוכ 3בורכ יכ: פריפ ע'נפכס ,םיברכ mon„ (N) תרופכ
 ייפ לע סנ רעלס ספככ :36קוקי סלרמכו Orb תרופ ססמ וטריפ סרותנס סיכורכס

 ככ ככ ס:ורחכו ,(םי.'י ספ) כוככס ינפ כמ סוכמ3 ('י קוספ '5 'יסנ רכזפ) לופס

 ףד סגיגהכו כ"ע 'ס ףד סכוסנ) לוו ,('כ:ס5) :סמס סיכוככ יכ עלו ,סיכוככ "דס

 (ב"ע גי



 בצק : המורת הכ תומש

mei nm 178תֶעְבַמ  
STתישעו ₪ :תינשה  

 nk ya םימש יגע יב
Samָתאָבָהְו 9  Dans 

 sm תֵֹעְלַצ "לע תֶעּבַמְּ
 cms ןְראָהְחתֶא תאׂשָל
 םיּתַבַה ָהָיןרֶאָה תעְּבְּב <

 אל

 םולקנוא םונרת

 m ּהיִרְטִס לע ןקיע
TENלע. ןקזיע  aD 

Pay) NUM 
ya massןיטש  

enm8207 .ןוהתו  : 
ns m Doym = 

 mp לע מק
MMSלמל  m 

 תקויעָּב (Ce : ןֹוהְב אָנורַא

 N? NIS ןוהְי אָנרֲא
 ןודינ

 :סע An תעבטב ןרהא תודלות

 י'שר

 תוענט יתס ומכ = ונורספו יס sp וז ו"וסו ויס ןכיס ךכ "יפו סרקמס תלחקנס
Don25 + ועלצ = : תתפס ועל לע ס:ס תועכטס ןמ יתפסו ןכ סכפיל  (a)ירב . 

 תוטומ
RRR RRRARRRAARDARRRRAR 

 רואב

 תויזכ  תוענקכ ויסיס כותכס סופי bin ein סעפס טרכלכ 05 65
 םופתי ק'סל יכ ,סילגכ סיגותתתס סילללס 5רקיו ,ןס3 כפוי ןוכפס 006 תונופסתס
 on ,לנכ ןופתתס דכלו ,ם6כ סנוינענ רכד לכ רמפיו Orb„ תומלנ תורוכס לכ
 ג ןורפס סיסיע לוס דונכ ךרד יכ ,תוענטס ויס תוכותהתס תיווכס לוס ךכ תמסכ
 סע לוס )36 ,לגכ סעפ ןיפ יתעד יפ) לכ ,סינסכס תופתכ לע סלעמ) סנגו
 תופנ סמכ לומלתב וכפלס ןיכעכ ,ךיתועיספ ,(3 'זפ'סם) ךימעפ ופי סמ ,סעיספס
 כעסו ,(תכ 'ס סיטפוס) | ויתוככרמ ימעפ ורחל עודמ : ןכו ,וז 03% לט סיתועיספ
 ןיסיע סיככד SE ומר | , ןורלס תפ סיפטונס סינסכס תועיספל זמר ויתומעפ ןפכ נותכס
 קיפפמ ןוכל לש וככל לכ סיסיפו abo„ כשופנ סיכומס ממ ten  תויוזנ תועבטס
 יתכזמס 603 706 , ןופלכ סינק תועכטסו , תרזמ) וכרפ ןורפס יכ , תופבסס ינט ןיכ
 נכס San | ,תעכט) תענט ןיכ ןיכנוס סינסכס סימעפו „61973 סינסו יככעמ  לח6ו
 ברס לע סלודג ספילפ ןולסס (sem סיכועס (enn Den תועכטס vdt 3תכפ סת סנסו ,ל'"ז

on ,"%(6"ע כ5 ףד) תכסכ  wos pamינפכ תועוכק תועכטס  Erdeסע וסע , סכוגס  
 סיחפט ספ oh יכ סיגסכס תיפתכ לע Ara סיס נו ,סטמלמ תפס eds ינקו סיספע

‚vnומכ ןוכגס ןכלו ,ם'ע תרופכסו ןולפס סכונכ , סיספט סרסע לכס ןיצ ססע  
 ויס ןסו ,תוענט עכרפ ס יכ וכ ויס לו , לפכ סילגר ןוכמ) ויס 5 , "1 י"םר  כתכש
 ןוכפס תוענ לע ,סטמלו תרופכס ןמ םפע סילסו סיתפכ SE וכייסד , תרופכ) ךופס תועוכק

 ונסרל
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 N 12 7723 rm תיֵּבמ רוהט am ותא
 התה בה ו RE וילְע (my ּונפִצת יִהולֲע דיִּבֲעַהְ היִניִפֲחַ :

 ya היל mm י DER הל ARE = : ביִבָכ

 לע pm בקרה קי yayy לע התחתנו ad תעבמ
Taleיתשו  Ayoעַּבְרא דלג  AM, mM 

 ןקזיע
 ועלצ

 :'כ כ"ע פי רז ןרהא תודלות

 י'שר

 * ויתומעפ :ועוגכתכ סכתס ' .תקציו (בי) : סרוק רתכ) ןמיס him וסס לכ

 an סיתפו han סיתפ תונוקנ ויס תרפכ) ךומס Amp תויוזכו . סיתיוז ומונרתכ
naסיתמ6 סידנס 713 קיספמ ןור6 לט וכרֿפו ססכ סינוקנ סידנסו ןור6 כס  sn 

 סרופמ ךכו ססיניכ ןיכנכמ ןוכפס תפ סיפםונס סד6 93 DC ויכיס דכל דכ ןיכ
 תוענע 'ד ןס ןס .תחאה ועלצ לע תעבמ יתשו :סתלס יתע קרפכ תוקנמב

 תלתתבס

u. 127 22222722027200 072777 777777077 2777727722227 02 0000 

 ווא ב

 ו) ףקופ כתכ ןימכ , בהז רז son„ 6ק כ ףדועס וסקמו ,ם'ע קפט תרפכו סעפת
 ןכ ob סיסו ,תרפכסו ןוכפס רוכת ספרי Alu ,וסמ )כ תרפכס יכועמ סנעמ) ביס
 סכתס ed , תקציו (בי) .ןייוססמ יפו סימפט סרטע 301 לע רוס סע ןטיפס סכוג
 סינותנ ויס תרפכ) ךומכ תונוינעס םויווכו  "סיתייווז, ומוגרתכ ,ויתבעפ . ומוגכתכ
 קיספמ ןוכפ de וככֿפו , סכ3 סינותנ .סידכסו ,ןוכפ נפ וכסרל ןפכמ סיתעו ןפכמ סיתש
 סיכנסמ ןוכפס mh סילסווס סד ינכ SE ויסיס 735 73 ןיכ Sm‘ סיתמפ 8730 ןיכ

 תעבט יתשו . ("שר) ,(3'ע ת'כ ףד) סתנס יתע קרפכ תוחנמב םרופמ ךכו ,ססייכ
 וגוכתפו ,סריפי ו"יוסו ,ויס ןכיס ך) םכיפו 5כקמס תלתתכק תוענפ 'ד ןס ןס , "וגז

 ןכ , תסשס wis לע וננס תוענטכ ןמ יתפו ,ןכ סכשי) PEN ,תוענטס יתפ ומכ

 תוענטס vor 65 ,סדוכס רולכל ו'יוס תכוסס , 'נ3 סנכותמ ןכו ,י'קר םריפ
 לע '7 ,תוטנט סנמכ סט wos םריפ ע":6כסו .תועננס לע oh יכ , סממ תויוכ
 ךרד יכ , םילגר (mh ויסס מלו , סילגכ ןוס)מ ויתמעפ םריפו | ,ויתפעפ 8

yesתרספסו יפוי) תועבכ עכר6 סילגכ ומכ סטמל וכ ועעו , ץר6כ ןוכפס 3םיס וס  
 m „003 ןורפס תפ תפש) תועננכ לע ס)עמ) תוענפ ענר6 דועו , סינוכלס טפסמכ
 ע"ז ן'נמרסו |. ש'ע תוענט סומע ספ ויס ןכתיפ וריכזס ('ע כ'ע ףד) has 'סותס
 , יפוי) תוגוינעסו , סככ ןוכפס תל תפס תונותתתס ענרפ ןיסס ע'נפרס יכנדמ ןיכס
 , )לכ סינוכנ וירכל ,vi לח  ן'נמרס :נתכו , ךפס) | ונינפ)ש 6תסונסו

 ל
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a a TEN mann PY! NOON IND" 
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mE) ותמק: ENTER היִתָי יפחתו 9 : הימור 
 ג בהד ותא | ןח

 ישר

 ם .ונפצת 'ץוחמו תיבמ (אי) .:וילוס לע כפוי (4:'עלכ;:ן'ירקפיפ :ןירוקס

 סיקותפו.ההפ לכ) סילופו סינתכ עככקו,ךע לם רסקו 307 35 סינס 20273 סע. תונו
 תנוינעס ותפס ספתו ןע לע ךוסכ בסו.כק) כסז נס ךוקב ןע כס ןתנ | .סנעמנמ
 סלעט) בינס וכ ףקומ רפכ ןיעכ -בהו רו :ןוקבעו תיכמ ספוכמ Bm בסזב
 סנעמלו תרופכס יכוע לומל סלעפ דע ימינפס ןמ סוכג ןוליסס ןוכקס סקעש והפסמ
 תרופכס יכוע לכמ סלעמל רזה סלוע סילתכס יכוע לע בכוס תרופכספכו וססמ ונמיס

 לכ .
En BRO RR BC BCR 

 רבא 5

 , (ב'כ קוספ .ןמקנ) .תכופכס נעמ ךתפ יתכבלו סע ךל יתדעוגו רמEמ וכ , ןורפס וסע
 לע וכוו ,וסועכ סילכ ססק סרונמסו ןתלקס (mh ךמסו , סלעמ3 סדקומ .כ'פ לוסו
 ןכו "וגו ונס תל ןכפמס ת5 3סקיו 'פ3 סידקס ven לכ ,וסעכ ורונעכט ןכסמס ןינע

DEDתוכוכפ ןיפכ ,ןורא .(ן'כמכס ירכדמ) ,סשעמב סדקל יוקכס וסס יפכ 05053  
pasעניקפרפיפ) "נפ ,ע'רֿפק ע'ברפ] ןיכיקשיק. ץרוקס זגרפ ןיזכ ,סילגכ 893  

 י'מ ז"יפ סינכ תכסעכ) ע"ר ירכד) ,םיתמא .(י'םכ) ,וילוט לע כסוי ,(פרמ)
 בסזס תכופפ ץוק) תוילוכיכ ויס תועפס לכ ,ותועכ סכנסק (נ'עו B'עי') ףד  תוקנמכו

 v5 yon Is תועננפ  עכר6 תפעסו ,סימפע ספט תלכ ,(לוסיסו ככוססו ןכקסז

 ס"ם) or יכות קוקפכ סכר סיכיסס ריס 59703 , "וגו תיפצו (אי) *  תונטק-םועפ

 ןלטמס תכ6למד ףפייכככ 536 ,ץותמו תיכמ ספו*מ סתיס תת סביתד ד"מ כי ) 6
 לש  תתפו בכ לע סיתס ,תוכית םלס ןקסע ,ןוכלס תפ )53 סחע :דליכ, כינס ז"פ
 „303 תוכוינפס ויתפפ ספיהו = , ץע לט ךותכ .כסז den 3סז de ךות3 ןע לש ןפנ :,ןע

mhויפכס ספתס למלפ ,ונפכת ל'ת סמו ,ונפכת ןוקמו תיכמ .רוסע 307 ותופ-תיפלו :  

 כ"3) < ,תפע | ip סיס ימולפס ןורפס לס ןפול לכ ינוע סגסו .כ"כע ,נסז) תוכוולעס
 וכ וקנתכ  ןוליחס ילופ יכוענו ,(כ'ע בע ףד 5מוי) ,תפע ווק יכועו: ,(6'עיל'י ףד
 5 סיס וסעמ ויכוע ד'מל. ,וססמ 636 וכיפ ופ תפס קוס סג סיס:ספ (ספ)נ'וס
 ןופיסו ,סיתפפ סנמס בסז לק יפינפ = ,סילופס סע סיחפט סעספ: ןע כס :יענתפס ןוהפה
 הפטו = ,ןוליס לם 3סוס ילוס ינוע וסזמו , יעכמקס סכוג לננכ סעפת ,וססמו סכפע
 45 ד"מ)ו ,ןוכפסו תכופכס לונת ססכמו ,תפט וסע תכפכה יבוע (chin .ס)וע יריטע

 התו ,יעכמס סנוג דנג 'כ ,רסע לתפ ןוכיתס סכוג סיס , תפס 301 לע ונו | יכועכ

 ד'מכ מנעד ןיגוסו = , (ב"ע כע ףד (Anm , תרפכס .יכוע לופ תסלו 301 לכ ןילוש ינוע
 ןוכ6 פדומלתד מתס (כ"ע 'ד ףד) סכוסכו (6'ע 35 ףד) תבטכ OB. , RBB ויכעב ןיפ

 סעספ |.
  (1ז"עלכ ן"ילקסיפ ,  jn) escrin eerim(ןטבטסעקקואש -
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 שדקמ ימדק LER ar el A :ּושעו ₪
one ely —ו  REללא  neאמ אא  

 אָנְּבְשִמ mar man MIN תא mis הרָארמ

 ip > ms הו .ןילכ"לּכ תיִנְבת (ng כשמה
 ןיטש יער הָנהֲא | 7 7 je ןח סה ושעו ₪ | ם = ג ושעת ןכ

 Spa per mp םביתמא =כימש יע ןורא
 היכרוא . יצחו

 י '3 !"מ ןיללנס לככ : 3 "מ םועוכע .'כ כ"ס תונותכ - 'כ 'כ ןיכוכע ושעו ןרהא תודלות
 , ןילדסנס םיתמא :'6"'ס תנע - 'כ עו ?

 3 'ג קפויושעו : 3 ז"עו ך"י תועונס

a 
 יישר

TER לככ .(ט) = : ספודק תיכ ומסל וקעו - שדקמ ול: ושעו (ח) :: עיסכְת :ינימ. 
 ןפכ .ךתוא הארמ ינא  mbסנעמנק רש רכותמ סוס פרקמס ןכפמס תינכת

 רח נככ םדקמ יל ופעו ונמיס  mh.ושעת ןכו :ךסופ ססמ  Dadספ
  726°תוכויכו תוכוגמו תוגסנפ ןונכ סימנוע תיב ינכ ינ וסעתפכ ו סילכס ןמ דס

bרצוסמ לרקמס סיס כ סלו .סתופ וםעת ונס תינגתכ סמנפ סטעס תוכוכמ )מקר 
  bandsןכו- בותכ) ל"ס 5 ונמיס . ₪6 conנס תויסע לע 2379-0801 וסעמ ןכ

 זגרס ןימכ סיוע סילגר לכ ןיסוטפ תטורפ ןימכ .ןורא ושעו (י) :וילכו דעומ

 ןירוקפ
RR 7775727277572 7 057 70 2 52 RN 

 רואב

 ינסי ,םכותב יתנכשו . סעולק תיכ ימסנ וסעו , שרקמ יל ושעו (ח) . ,פתומלטפד

 ,וכועפ ךכו ; ונמיס סנעמנם רקמנ ככוסמ ויכתפנע קוספס יכ , רגסומ רמ6מ סוס פרקמס
 פ'ס סעעכ דמעוס ךכיפל , "וגו ךתופ ספרע ינפ רש6 ככ (סכותכ יתנכעו) םדקמ יל וסעו
 יכ :וסעי סלווכסו ,  לנסומס רפקמ ןידכ |, טלקמ תלמ3ק סכתפס ןמ לתוי קיספמס
 תינכת ססמל 'ס ס6רס , 'וג ךתוא הארמ (ט) . סכות3 ןוכסס 13 כפה , סלקמ

Dan.וכ 'יפ כונדכ ןכו ,תינס ןיכנכ .לפקזקיכ וכילמט ומכ = , טממ .סיפרכ .סיליכנסו  
 mh סיס לבל רוכדכ ,Dh רסכ סלכמ סתפ כפל )ככ ונינפ) תכומ  ןכו , כותכמ ספכ
 ןונה לפכ ,Bao ושעת ןכו . (ס"נטרס (sen ,רסכ רפול .ךרלוס סמל | , ס5רמ סת רפה

nennקוזתכ ,  ושעת ןכו  manוטעיו ןכו = ,  onsי pלככ לכ nehיס סול  ven obןכ  
 כתכ כ"ז י'טרו .(ן'נמרכ ירכדמ) , סיֿבר וסופכו , (ד"נ 6 רנדמנו כ'3 טל ןמקנ) וסע
 , סימלוע תי ילכ י) וסעתסכ וש ,סינכס ןמ לתל ודכ6י= 05 = , תולודל =, וטעת "לש
 ושעו (י) :'סתעפ ופעת bb .תיכנתכ , סמ)ט 'ססעס פוטוכמו תוכויכו פורוכמו תונחנק ןונכ
 ,סניכסס תמלמ סוקמ וס ןכקמכ ץפסס רקעש | , תילכתס 6וסש ןוכקכ ליחתס " , ןורא

 קוס
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  | ER en aaםיִאְלִמ  endןשחלו : ₪  ORיִנְבַאְו אלרוב = :

 ושעו mn תצְדופיאְּב
 2 ןודבעיו

 י'שר

 .םימסה תרטקלו :סת יככ םרופמפ ומכ סימסכ ול וכרלוסו  וטדק) ןכפעסו
 בועיק תנעה תרעק ןוסלו סולת סתפוכ סרופמם ומכ רקנו כרע לככ ןיריטקמ ויסס
 סתEוכ כומפס דופסס 7( ספ וכרלוכ סיתכ .םהש ינבא (ז) :ןסע תורמתו

dunסע 1369 סינתונו מוג ןיככ 3םומ 303 סס) ןיסועס 05 לע .םיאלמ -  
 - ןשחלו רפאל :תכנםמ יורק כסומס סיקמו סיונמ nah סמק מוגס תופנמל
 om סולת סתפוכ םיסרופמ דופמו ןפתו ןשתל סילנמס יפו (meh סספס יכל

 ינימ

2777722227000 577722277 2727772757 277 01222072727 

 רואב

 ןכו , (ס"גסרסו ע'נפכס םוריפכ ןייע) תרטקל סימסו ועכ , סימסס תלעק)ו םרפ) | וכרלוס
Lunchסיעטסט ,סימעעס םינמ תעד  pinתנמכס 5טשפס סעטמ רפוי קיספמס ףקזכ סתפמס  

 - רתוי קיספמ סעטנ ולימעס) וכ סיס תרופקס לע סג כסומ סימפכ תכנית סתיס ונ8ו ,סיפסצ
 סיכתכומס וגלעו , ספס סימפכ סיארקנ ספנסו תירס ילעככ סיכופמספ Sr ן'נמרס תעדו
 ןמטס תלו ספ3ס תו בותכס כמ ןכו ,ספוהס !נכנ סימסס סג תמו ,סיעודיסו

 םונקנוֿפו op„ ופיכסע וכיכוס )ו , (פ"כ ס') ןפק)) סיפסס תרעק)ו סתפמס ןמלו רומל
 לע סג סנסומ תננוכס ones תנית ז"פנו ,"ימסוכ, דפ ןופננ סיעסו סימסכ ופנרת ע"כיו
 - ןסע תורעתו רופיק תפנעס תרעק 'נו , יונכקפס סגרתמס ועגלפ ןכו ,סימסס תרטק
 סג ?ורימקי ימ ינפל = סימסס תרוטקנ ןכו ?כיפי סמ תפ ,ראמל ןמש : םרוכה רמא]
 כנכ סטסש ספרנו ; סיפנמ ינו ססס יכנ6 סרונטנ — ןטוסו TDh וסמ ונעדי 3

 סיככדס II סמוכתס ID סתע רנדמו ,סנוסכס ידנכו ןכסמס 5 ןינעמ רסכ ומע רנד
 "נכו בכעס ןוטנ,פרקכ ןכו ,las nah„ ת"6 ,םהש ינבא (ו) . send] רנכ סיעדונס
 5כוס פורס ססרנפ 'ככ סיכוכגס יטט רפסכו , "ןלרונד ןיינגרמ, ע'כי ת'כו = ,.(ןפ)רעפ)
 , )729( פרקנס כוטס ןכ6ס nos סיקיתעמ סמכו ל"ז יל65ניוורפ Den 'כו ייתב ויבר סקצ

 5 ,סערכס ןֿפכ ןיפפ יכהפו , דגסרפמוס וס ותעדלו ,ססמצ סיכסס fl "גס רנתעסו
 סתוכ םרופמכ דופפס ךרו5) ססם ינבפ יתק וכרלוס סנסו ; < יזנכעפס סנרתמס ומנרפ

„dinסעונק סתיסע תיסינססו  jensסיס  Basממ ןנֿפסס ,םיאלמ . סיקנמ יננפ  
a(ז"י םכ ןמקל) סות סתלו 'פנו תענטס לכ ןיגעכ ,תונכסמס  vonן'נמכס פעד  

 סיפרופמ דופלו ןטסו ,ןפתל dehlyd wahr = , דופ6) con יגל יפט , ןשחלו רפאל :
nm om ‚on cusןיילגכמ ןוגיס ןילרוגד ןיילגרפ, כתכ ע'בי\ = , (י"טר) , םיסכמ  

bדפפנמות 
-- 
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 : ןשש יאו אניס ןמש 6 :םימש יצעו םישָחִּת
meh ל EA) J———— — ןמשל םיִמָשּב —8 

dls 
 תרוטקלו אנוגססד אנ

 ; '5 ת"כ קיפ םישהת ןרהא תורלות

 שר

 ינכ 'יפ רבדעב ססל ויס ןיפמו .םיטש יצעו :ו5 ןינוונכ רלפתמו םסס לגונסס
 ינסו לנדמכ ןכסמ .תוככל לרסי ןידיתטס םדקס תורכ 055 וניבפ בקעי מוקנת
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 79( EIN םרמס סימי

 . יעיבשה םויב השמ לא ארקיו : רסל
 .ססמל דונכ בותכה pins נפ
 ךדמלו תוקומ לכקל ספמ סלעמ סוי סיעברפ תנסתב ויס ססו תורכדס תרפע רחפג

 :סימי ססס ססירפ ןועט סגיכס סנממל סנכנס | לכס סז ןע .ןנעה ךותב (חי)
 :וכוקכ ליכס ספמ) ס"כקס וכ ססעו לוס ןפע ןימכ

 ותקיו
—30992099940690 94H HH 9II OHIO HIHI HIHI LEO 

 רואב

 סיסס רמלו Par סיס ךליס ך) ערפ כוס  ,רסס ת6 ססכ ןנעסו ,רסס 56 סנע

 ,יניס רס לע ןכוס 'ס דונכ ,סימי DEE רסס Dh סקכ ןנעסו 'כ רק יעינסס סויכו
 ( Denסוס לוככס ספכמ (ז"י קוספכ) 63 ,'ס דונכ ריכוסס יכתו ,ןנעס ךותמ ,

 וככיפס

 וכופס 91 כ"חפו

bon5יסו ,כסס 36  
 ו ןינעס תומספ

 , רנסומ רמ6מ ומכ ז"יס קוספס סיסיו] 35כםי (ma סכנ סיס ןפו6 וזיפכו

 ,[יזמכעפס סגכתמס וכינסס ןכלו ,ררכג Sb 83 קר
 ,ןכעס ךותכ Den 3 ןנעס

 יפ) סינותכס רו:

 Sp‚ רקיע

 ךותמ ספס סרק רפפכס רמו
 יתעד) וסז - )כ. ךרד ס)עמל רכזש סמ5עב סילעס

 + ימכש6 ןוסנכ סנרותע ןכו
 תהיו
 ותק ’
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nmeוכ: ןוככנ  Dayשני םכיִרְבִּד לעב"זומ  
my may omg 

POL annיי  ₪ ET 
 יא : רהָה""תֶא נעה סכיג ךהה uam ab .זרָשמ
 a TI ןבשיו (₪ me זרי נע

 הה INT ארק אָרׁשו ₪ Lane רו וירו 2
 ארוט =

 rd 'דו כ 'ג:ספוי י ןבשיו :-'5 ו"מק'כ לעב ימ ןרהא תודלות

 "שר

 nm DIR תל בעכ וכ קקה FE) ס"ד) ho ןב . .בלכ 12
Dhול סיס .יפ/ = . םירבדי לעב 'יימ =: םטוסכ :פתיסדכ סירמ וז תכפס .רומ  

 יד
--64%%66666% 6660660500 5%5%%%%5%6%59%5%%5%6%%%5 9%%69+- 

. , 

 רואב

 Dh דלתו תרפ ת6 352 וכ תקיו :רמנמ סנפי ןצ 3נכ wahr , סיס .םירפ לע סנכ ,רוח
 , םירבר לעב ימ . (י'קכ) , (ב'ע 5"י 'ד) סטוסנ 'יפדכ om וז , תרפ6 , (ט"י כ '6 ס'ד) רוס
 , ןכשיו (זט) .םדת) sets ןכעס ססכ ל3כו ,סכװ 'וגו לעיו (וט) . ןיד וכ םיפ ימ

 טנג סקמו דועו = ,.('כ פי ליעל) ניס כס לע 'ס לכי : בותכ ןכ .יכ ,לונכס ןכפ רככו
 'ד ףד ?מויג)  וניפוכר ,ןנעה והסביו .(ס'י כ ספ) סיסנפס סט כפפ.נפרעס 56
 ,סרות ןסמ סי לע ס'כמפ סיִמי ססש ונפ סיכמו ססע קי ,רכד3 סוקנוה (ב'עו ם'ע
 סיס ספ יכ ,סיעיס תטש ןתופ לכ ס5 nn תכ סמ יכסע) לס |, ןנעְה וססכיו
 ד"מכ וסו) תורכדס תרסע רמול יעיכפס סויכ Don Ih רקיו (ןרתי 'פ3 רפונעכ דרויו סנופ

Dan) ’13רםיל סרות ), Sem6 ,סילתוע לפכשי לכו  Pinsסקמל לוככ בותכס . 
 סוי m תנתת3 ויס ססו ,תוככדס (DIEB Anh סימי תפס (ven ןנעס וססכו פ"ו

dbotספמ  Jap)ךדעלו , תותונס  dabסימי תסס ססיכפ ןועט לליכע  סנתמ) סככנס  , 
 וספר כו cm„ תפס dty ph ןגעס ססכפ סנוכתפס sera 'יפ ע'כסרס סג| .(י"פר)

"or6רקיו : ךכ כת 3ותכ סנסו  Ihrספמ  onsכמנוי ןנעס ךותמ יעינקס  Den ham 

nsססוכמ ספמ סיס רככ ווס סעפס יפלו ,ןנעס  DW’ DEE posךות םרפכ ךיכלו\  
 ,יעינקס סויכ ספמ )6 bכק ccm | , תלכו םכ ס6ככ לנכנס סקס סקס ,רסס םכ תוס ןגעס

‚men hauסוקממ  ן)ס) סנכנט  winןנעב , db-גמ. ,רסס פר וס ,ןנעס ךות  
 קוספכ) .רמק-רנכמ :ירח6 = ,רסס לם נעו רמו ?פכט וסוו = ,סיסנפס סם: רח :לפכעס
 ,דוגכס ספס רסס ר נע סלעק (מ'י קוספ3) ספ סנווכסו ,רסס 55 ססמ  לעיו .(ץט
 נע סירמקמס ת)יפכו סינותכס Erd Inh יל: סו לכ יש 236 , ע'נפרס נתכ 'ןכו
 WENDE. MD .,סירופסכ וכרדכ ,עלפ ויכתו:נלכ 127. בותכסםרפנ ספ:סנסו ,סגפופ
 (in ינב סיכמפמס רקסו ךסמס ךל כפוי ,רוקכסמ תועוקמ סמכנו  ,רפסס: פמלקסנ

 סינקוס )5 -anku סמו .,סיסקס = כס . 25: סמ :סנעמ (ג'י- קוספב) סנעפל:רכז : ככ
 DENE ,ללכ ךרד רמו ,וכ תתפמ. רופסס מנ ךכ: כחו (ד'י קוספכ) ותולע סרט

 סלע ,
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man *— ran? mans Se 
 = ג) :ןוהיפולַאר 5 יי .

wer — 26הינשמשמ שיהיו השמ  

 :רוטל שמ: קיִלסּו + .םיהל אה רהילַא השמ לע

ER >)לתא יובש למא  mrתור  
er) em ER :ידיה  IEהיא  

aוכירוא בוש רֶשֲא רע רוב  NM x 
N) porהרגה  ₪ nnבּותָנ יָד רוחו  Sm nam 

 ןרהא םכמע

 י"שר

 כובד . נכנ = דסיס . תומסו3 סטריפ .סידעס = WEN .ןס תורכדס תכסע Nas ומ
 סע יתעדי ) .ותרשמ עשוהו השמ DEN )2( :וכ סיילתס Rp רכובדו

 תנבנס סוקמ דע 393 MD רימגתס סיסס nh רעוקו .ןסכ עסוסי do ביט
 כס ל ודגל סקמ לעיו ססמו נסו ספמ ךניל: י6שר טיפס רסס יעוקת

 ספמ דריסכ ונילמ ןכס סוי 'מ ככ ספ נכעתנו ונח ספ" קש" עפוסיו סיספס

 לאו (רי) :ססמע "עטוסי סיס נע wind סערצ סעס פיק Ph Lem עפסו

 065 סע ןקכ | ומכעפסו -הזב ונל ובש | : סנסמס ןמ * EN" םינקזה

 סיס סיכמ נע סנכ .רותו :וביכ םיפ לכל עופס) | סינוככ תויסל סגמעב סעס
 ויבקו
OAR TRE BOR ASE UP ₪ 

 רואב

 תויונתס תוכמ רוכלו לוכד לכל | , דפימ תורסוקכ 'יפ סידעס WIN | "ןס תוכנדס תרסע

 סיילעסש סייפכ han , תרהה ילא הלע :םרו:ה רמא] . "לג סגכותמ ןכו , וב

 . [טכפמק ומכ 099° / פוקתרתדס נק , םממ סיינע סניק zen !עיוכ סנעמ) כומפס

 רפופו ? ןפכ עפוסי 3ס וכיט סמ יתעְדי ל, = 3" ,י"סכ des ,ותרשמ עשוהיו (גי)
 ven 9 יפסכ וניפט , רסס ימוסת תלכגס סוקמ דע m) En 58 סיס נפ

 סיס Don סעמ םריפ רפקכו , ן'נמרס ם'מכ סינקזס סיעבס Von סיסמ ןכתיו) ספלסו

 סט סעכ עפוסיו |, סיסנפס כס נע דכ) ven !עיו סקמו ., ham) דע 133 Dh .סולמ

 סעס לוק ת6 עעוסי עפפיו : ססמ לכיקכ וכיכמ ןכק .סוי — לכ סק ככעתסו ולכל

 , סיעוליס ,םינקוה (רי) — ,ססמע עסוסי סיס קנס .ןכדמל | .) 33 ןמק)) סעכנ

 תינ סלע סוק :ומכ , כוכעו סנתעס ןוס) ונפ , הזב וגל ובש . ססס 715 ופכש סכ

Ipקכס 823 ןכיכופ, 6'ת ןכו , ('8 ס2 תיפלרב) ספ ב " (טפטרטוורע  pinרעיה ), 

 לוקו | ןכסק .טנסו : רמ6 9, , סנופ ךפ oko כו — ס5 ולסעיש סנווכס ןיֿפו

 , ספ5מס סוקמ ספו 619379 ילעב סי סנסעכ| ,ססינפ קגי סירכל לעב m , סכמע

 | . עטוסי סוקעכ וכיפק (nun וסכסי נו , וסס סוקמס דע,ופניו ולמעיס סעפס 0
 רות
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nehהָרָהַה ילא הלע השמזלָא הָוהְי אל מרקל קס  
SMהל פפו פת  I5 הנתאו םש---ריהו : : 

 — ₪ הנאו הש" רי אתו בא מול
AM? memהָרּותַהְו ןֶבָאָה  sam 

 רשא
 :'כ ת'מו "5 'כ תולככ הנתאו ןרהא תודלות

 ו שיח

 .השמ לא 'ה רפא (בי) .("מ נקותי) סעי56 pinb פס  -םורס ןמ 2

 תחל תא :סוי סיענכפ .םש היהו הרהה ילא הלע | :סרות ןפמ רתפל
 הכפע םלו תוקמ 5 לכ -םתרוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו ןבאה

DIN 

-5356% 0 5% 0000 > 06000065 600-064 I G 06 000 0 064 OO — 

 .רואב
 סמ תלכו סימל תתכו : סינכסס לע סכותס יככד ככ 03093. 615 רסלכ , סרותס
 nd ןופנ עלעסו ספכתקס סענקכ כיתכו = , ('ז וכ 0937( ךיסכמ 'ס ינפ) תחפשו
 , (ו"ט ג '6 סיכלמ) וידכע לכנ סתסמ סעיו "וגו סילטוכי כו דיפ la„ 6 '3 ס"ל)

Inhתיבס ןיגכ) סנלגתסכ 7173 ןקו ,סכות לש סרמנסל ספפמ ןיפועמ ןלכמ רועינפ 'כ  
 סלולנ סתעקכ וסס סויכ 'ס ינפל non Wahn 'וגו ונע וכעיו סימכז 'סכ ınam : רמֿפג
 רמא] . (ן'נמכס) ,ופע ןכ סלותס Dann DVS ןפכ ףפ ,(כ'כו ק'כ טכ '9 ס"ל)
 oh ונפכ Eוערכ וננקתֿפד ןוסינגרוקכ ןדמ פסו, סגלת סונקנופ , ותשיו ולכאיו : םווכה
 ןיסס ן"מכמרס ומגכת ןכו ,ותסו ולכל , וטמסמכ וסוסריפ ן"3מרסו י"טכ ל26  "ןתעו
 טספס ךרדמ ת5כ סונקנופ ןסלג סרונעכ רעל סכסס סלולו , וטוספ ידיפ שלוי 5רקמ
 ןכ) ,תעפ סוסו mob‚ סומ ופרס לועכ ותו ונכפס | , רכס תוסכ ןיפס | , פיס
 ןסד תרק pen לעמ ונעו ומכ לוס ('מ קוספכ) DEn 5עיו pin has ונתעדל ספרי
 , ותדעו קרוקמ דופמ קחכס סעלע וקיסכסס טעו , )1"< ז'ט 93703( בינסמ סריכ6ו
 in סמלע .וקיסכס סינקז סיעכטו לוסיכסו 37 ןכספו DENE ורועס ןפכ בותכס Jon ןכו
 , פרש v3 Sub לע רענ סיסנפס ת וזתי) סכסו , סכיכסס win תונסכ סעס
 , סכותס תלכקכ ותפסו ותו Poh ססק ,רשי ינכ לע כסופ ותפיו ולכליו רמפמסו
 ותמגול8 ךל יכסע , סינוק סיספ לע תוכומ ולכפיו וזסיוכ תוכופסס mas סעתת 361
 bp 6 רעוסס לע נסומ oder כו (ד"וי כ"כ כיענ) oder כו וינעב תקנו קוספכ
 nn‚ 'ס 35 סלע םמסמ ול רמלט סולפס ליס , הרהה ילא הלע (בי) . [סי)ענס
 כנתפו סע סיסו רמפל ול ףיסוס ןויסכ יעיכסכ סתעו ,('ו ' ליעל) ולכל סקמ םעו
 , הוצמהו .כתלכק סלופ ,הרוזהו . ןנ6ס (Pin וכ ןתי יכ לע רס3 ככעתי יכ ,'וגו ךל

Sinוכפינ תולמס לכ יכ , ספ לענק  sen)סימיכ = , יניסכ  mob(ע":6רס) , 903 . 
 wohn , סיככנדס תרקע קכ כתכ כ ern יכ ,תוסויס לע נפ , יתבתב רשא

Achללכב תונמ ג"ירת לכ, בתכ ל"ז י'םכו = . סילועפס תותונס ןי6 יכ , ותכתכ ססינע  
 תרסע שי 73
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zen7 הב נטשה  Bar) 
En | © -2 כיב ל  

os Se OB ner,יֵליִצַא  (m)לַארׂשִי 32 יברברלו  

 am ID אל ללאְרֶשָי ינְּב
 ןח ו NT ולפאיו םבוהלַאה*זראי לו"

 כ שש ד א
9a op mn ON Rh 

 ל רמתו ₪) :ןתׁש הוהי
 השמל

 : '5 ו" תוכרכ ווחיו : 3 ה"כ סיקנז 5 ע'גו כ aha םצעכו ןרהא תודלזה

 י'שר

 דמוגרקכ :.םצעכו : ויפ) סודסו רול סיס טפגגטמ .רהמל םימשה םצעכו
nedוכינו בד) סס .יליצא לאו (אי) :5ו251 רורכ ןוט) .רהטל : ספרמ  

 תא וזהו : די סככ תנתכסל | סייולכ' ןיסס ללכמ * ודי חלש אל : סימקזסו
 5מומנפ שרדמ ךכ סייתטו סליכ5 ךוקמ סג 333 וכ planen ויס יםיהלאהי
 + ךיקפרק סיגיכקמו (6"מ סיעסי) ומכ סילודנ ןוכנ * יני55 < ןכ סנופ (ph סולקכופו

 פיו

--9333669090995%905999909099995950909599599599099%9066%- 

 האב

 ,סֿפרמכ רמול יופכ סיס , סםעמכ In סעפ סמ = , ןכו) וס ריפסס סננ) ספ דועו
 תומימד6 וכ םי לכ ,  סיפסב סלרמכ ותיפרמ סוס (dts m עלונס ריפסס סנסו ,עלע

 תות5 can תנכנ תלמ סגרה ימכשלס סגכפמסו ,עיקכס ספרמ סע ברועמו ךותפ ₪5
‚yonרהטל . ספלמ ןוס) ומוגכתכ ,םצעכו | . ןנו) סע ק"ס)כ לוסי וילע סג יכ , 

 מס תעדונס יס ריפסס Jah oh סגסו ,סינגע 593 כוכב סימסססכ | ,305ו לוככ ןוטל

‚dr31351 כוככ סיס , רסט) סימסס סלעכו למול ףיסוס ,סיעסס ספרמכ יס סנס « 

 , תרקס ןיעכ וסע עיקרס טוסו ,רסע) סימטס סלעכ ולר ריפסס תננ) תסתט : 3תכ ע'נֿפרכְו
 a9 סטו = ,ל6רשי יסנפ ph ופריו כותכ סנסו ,נ6קומי ספרס (nina ch לע יונ וסס
 %יס יכ ,סרלק ךרד םפת יכ ,('כ ינפקוסי) לפרסי יס35 ann יתיפר Sch סימס יב
 , יליצא לאו (אי) .ל'כע ,דנכנס ספה תחת Jam ,6סכס תחת וס סג עיקר פחה
 :מיפרקכ ןכו ,סורממ חור ססינע Yin יכ ןכ ס5רקו , סירכזנס סינכוסו וסינפו 3% סה

 < תוכלפ דוס ססילע Yan = , סיפיל5 ,('פ מ סיעקי) .ךיתלרק סיליfמו : סענע םילולנס
 שי ליענ) סכ ןרפי ןפ 'ס 36 תפעל וסרסי 95 סעסו סינסכסו רמפ רונעב , ודי הלש אל ,

 ככ ךרפ 65 ךכלו |, תולע) וסרט נו ךכב ור וננכ סינקוסש 1693 עילוס , (ד'כ
 בטס תיתסתכ חנומס (wo סט סימנסס ,ולכאיו . (ן'כמרס) ns„ סמכ סייופכ ויס יכ , 'ס

 :םלכקכ תומס סנו ןכ יכ ,ע'ויו סתמס וקע ,ותשו .ס5יממ ןינועטס סיעעקס ןילכ
 סרותּפ ,
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mar. un. a —— 
nmתפמְנְהְפ . רָב  םפמטע הוהי תרכ רשא . DaB MN —X : a8לע  

 לעַיו ₪ RT OT Das זרשמ קילו ₪

 4 ף = —— : Dom qn 90 N - | גי NO לאשה a בג Das mie הוק חו בדג

 לאנשי ae יל? לארשיר אלא רי תי
 .לַאְרְׂשִי יחלַא TOR ּואְרו0 הירק oo תחת

 a הֵׂשֲעמְּכ ויָלְנַר aan יי:
 ריפסה

 :ב ו'עתותנמ 6" סעוס תחתו :'כ רעש סדקע * '0 ע"פ ןילופ ואריו ןרהא תודלות .

 ריי שיח

 סכ רענתו סינגולתמכ סעס יסיו דע סינקזגו ןכפפסה תכנס DV דע קוסינו דנג ןיתמסו ,סרותס תקמס 3כרעג ס"נקס סכר נ נפ סמי ןכייסתכו WC ונכתסכ . לארשי יהלא תא וארו (י) :5מע לע (Ara לחבדע לע קרח ומונרתו סוס
 הפיס יס .ריפסה תנבל השעמכ :סנקמנפ סינינקכ סנממס סנק3 :כתו 'ס 5
 | . םינכל סעעמב  סידכעופמ ויספ לפרסי ל ןתרכ ריכו) דוכטסס תעס3 וינפל

| 
 סלעכו

BEER ET En 0 0 0 02 20202 25 2222.22 22 22 7222 

 רואב

 akt יכ ,תירבה םד .'מע לע *רפכנ לסכל גט ,par ומוגכתו , סוס ןיינע סקיכוש
 בפ:מ רוי תלוס ססרעכ סינקזכ וגימסק an סז ליכוסו , ('5ימ סומע) תכזמס לש 352 ינדפ תֿפ יתולר :ופכ , סקוט ספכמכ , לארשי והלא 'תא ואדיו (י): .(" ומ תיבלרכ) סירפכס ןיכ תירכנ ונכקכס ומכ ON‚ סיקנתנ סיתרוכס NE 3) תילנכ תוֿפ
 תנבל . !פרעו pp תליחמכ סעס סיס יכ , סלודנס ופה תפ ןרפס לע ופרק סעס
 מנת on "כמ ph דנועכ, םילקנוק 'ומגכת ןכו , ס:3כ Mein י'ר םריֿפ ןלב . (ע'נרס) , לסכ תופד Pins ספוכנס תופרמכ הקומי ספרט ריפס 15h ומכ ליפסס 5 הנסוג ,סכעס;תכונמ ,(כ" חי סינכפ) .םימ כעת מכ 7 33 תכזממ (DIS , ריפסה
 יכ םביכ ןכו ,ימנכוריס .סגרפ ןכו / ןכו) תגנל םריפ ס"נטרסו  ,ןונ'ליפס ןנֿפ דכוטכ
 ,ןבל לוסו ,ל'פסירק aba ןירוקע ןכפכ פוס ריפססק סידעס כר ןונס כתכ ןכו סנש
 :סכוו סנכל ליס סנו , (רפס מרס סיסרפכ ןייע) יטנ"מלידס ןצמ תוסס עפסמ םרלמבט

cherיכ ,ןכ) ריפסס ןיקס כתכ ע"נקרס  ohסיפר:ו ,סולק  Ipגסנע יכ טו  beסיכיוכ וכז :כותכ סנסו ,תונופ תולמב ןינעס לופכע  denד סכיפ) בקמ וסל  „(it 
 , םילילפ ומכ ריפס DD ,(ספ) סתרזג ליפס .סינינפמ סלע וכדק ,לופכ סעטס סגס

i. Tom Uדועו 7  
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 N סלק, ןשדק תסננ :םירפ הוהיל םבימלש םיִחְבְז
 da ביסנו 0 : ןירות

 יושו N" muB כלה יָה —— הקו 0
 אָמּ — איקְרזמְּב קרז 077 Sm AN2" םשיו

 Sp לע קד רפס הכו 0 + הבומַהילע
DON 0 .אָמיקְד ארפיס  

 ורַמַאו sy op, Sp my 182 Sp תיִרָּבַה
armen 53 Masדיבענ יי ללכ יד לב הוה:  

 nes ביִסנו ₪ + לֵב השמ nenn : :עמָׁשנ 2727
m 9 [ 2אמ לע ארפבל אחברמ . עה לע קרא םדהיתַא ילע קרו מד  

Alמ  TEN?רמאו  

 .'3 ןנ"פו "6 ח"פ er השענ :76 ט תוקיככ = 3.בזפ פוסנמ + '5 35 סיקנו הקיו ןרהא תודלות

 : '6 ס"כ ס"כלעיו :'כ ו'פ תופגי הקיו = :"מ רעפ סדקפ '5 'י ןיטיג

 7 שה

 תוכנס DE .תונגאב :וקימו לכ Rp וקנה ימ Bin„ יצה השמ חקיו (ו)
 (m ןפכמו -סעס לע סקוק תווסנ "סימנס סד 9503 דמלו סלוע סד יכסל 6
 : סניכע 03 ספוס ןיתס סימד תפוסו .סליכעו סנימב תיככל וכיתוכ6 וסנכנש וכיתובר
 ןיגע .קורזו (ה) :סרעכ ווטכנפ תונפו ת'ע דעו תיסקרנמ .תירבה \ רפס (ז)

dhid 
ie De 

 הו אפ

 Ip גסות ןיילפנט סיפעטס קוספ יפכ , םירפ | .ויס סיככ סילכוֿפס יכ ,סירפ סימלסס
 2 תלע קלמכ .תנפסקס 63 יכס5 mh‚ ועכ  ,יפולועס 32 ) *לב) סיענעס
 יקספב ביטיס קדקלמ ,סם.י'קר "פ ןייע סוכ וקפתסנ (כ'ע 'ו q7 סניגמ) פכמננו

 5( סס ,.תענאְב . סיעלטס| תונועסמ Din„ יצה )1( . סוס קופפנ סימעטס

 וצחו ang ma סעס לע וקכול ,סדס ינת סט 003 ,תכומס ינכ תימדכ סייוסע
 . תונככקס ךכלב , ססכ ופופ לכקש תוקרזמס ןמ , תכועס לע קכז Shan , םרה
 וע, עמשגו.תשעב . ,WESEN" כתכיו ('ד קוקפ) סלעמל בופכס , תירבה רפס (ז)

 טריפ ןכ). ,סייקנו .םכסל דוע .סוליט סמ לכ עמשנו ,סונמ סמ לכ סקענ טספס ךרד
 , סויקסו סננקס ף6 תננוכ ק'ס;3 .סעימעס יכ = , (ן"נמרס פליפ 55 כורקו ,ס"נקרס
 נע: , םעה- לע .. פטנפַב ספ..בק :,םדה ?DRM)... ao ע'נו ם"תט ופכ
 וכמסו  כונכ 937 סנעס .ךפכ כותכמ ןעכ.. , !קרחי לכ  דננכ סה יכ , סינקזס

 non . )8/3690( , סדעס לכ דננכ ססמ |, ("פ ל 6כקו) ססיני ph סדעס ינקז
 סקיבוס



 רפק םיטפשמ רכ תומ ש

 םיטפשמה"לכ תאו הֹוהְי 3927
 ms "לוק Dim ןעוו
 — םיִרְבְּרַה-לב ורמאיו
 בתכיו 0) : חרשענ הוהְי 937
 mim ירבדדדלכ תא קרשמ
 במ 321,0 33 םככשיו

San monםיתשו  ey 
 יטבש רשע םינשל קרָבִצמ
 ירעְנְתַא חשו ₪ : לאְרְשי
 יהּבְזנ תלע לע לֶאְרְשי 23

 םיחבז
 pp פופילכ 'כ ו'עק סיפכז - 73 1 סגיגמ

 : "5 ו"יק סיקכז

 י'שר

 : תולוככס :ירענ תא (ה) | : ןויסכ סע
DPI | 

 :'ת'ע סלגמ -

 : סע סניגת וחבויו :

 .רקבב םכשיו

 םולקנוא םוגרת

 ייד אּימְנִתָּפ 52 זרי
b3 ANובי תֶאְו 27  

Say 3דַח קולק  
MEN)יָד אָיַמְנִתִפ 93  

 aD (ד) : ריבעג יי ליִלמ
 and לכ mv שמ
 אַרַפְצְּב DEN ַײד

orיִלפָשְב תָחְּבְרַמ  
 ןמק ירשע יּתְרַתְו אָרּומ
 תצוטבש הרשע ןירתל
 תי הלשו (ה) : ארד

 ללַאְרְׂשִי 92 2
oa Hop, Po 

 תסכנ

 'כ כ"ג לפוי חלשיו ןרהא תודלות
 '5 'י סגיגת ולעיו

 : סרמכ NEIL תוכמ

5 60%>%%%%%95%%59999%99999099%9959%99%59%%658066>- 

 רו א ב

 oem , סירכדס Paco סס) רכד רקפכ

 כע6מ ,'ה ירבד לכ תא

 ih" ,ספס wis wm , םיטפשמה
 ,םעה לכ ןעיו

ohיככד תפ סטס לכקס  
 , רקבב םכשו

 . mb םיפ וס ונפכ
 לכ תא יסתפזכ 'ס

 חבזמ ןביו :לוסס סויס תרסעמ
jan Dimיתרת רונעכ תרפת  

 סימעטכ !עכ תנווכ יתעדי נו
 רשע םינשל .'ס תנע תויס) יופכ

 סס ,לא-שי ינב ירענ )₪(
 נוככס ספרקו ,סיעלפו .תופוע סינעמס סס יכ

 ,סירענ תורוככס רק ךכ) ,
 סע רכיכוסו

 סימנפס

 :(ע'נכלס) ,סננ

 * תירכס סויקפ וכרתכ ס)כם דיגס)
 , ע"כי\ סונקנֿפ סנרתס ומכ ,תורולנק
 6רסי ינכ Wh 06ש | , סינקוס ריכוסק רוכעכ |, סירעכ

 , (פ'כ כ ליע)) fr פנו וסזו .תלע ולעיו

 , תומס לכ 7390 ססס (pa רנליס סימונס
 * 'וגו 'ס יככד לכ ת6 (oo רפסו סעס 36 ססמע 3

 .(פ"י כ ליפל) 'וגו 38רםי יככ 36 רע6ת סכ
 ,('6 5כ סע) ססינפל סיזת Sch סיספטעס

 , לוסס 813

 .תיכנס רפס וכ

 , סכות ןפמ תעקנ סעס דמעמ סוקמכ
 סג:מ סכפע סיתטו נותכ ונפכ

 סיס Spam יפלו nina‚ רסס ת)מ דיעעסס

 ,השמ בתכיו (ד)
 ית מח

 , רהה תחת

 , לארשי .יטבש

 דגנכ סיכענ סס יכ
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 ל DE anne ONE. pn אחא בדג Frost םיִעְבַשְו אזחיבַאְו In ןרמאו
 : קיִחדרמ NEON 6 Ce 20 : — ה 7

wine pnבנק ₪ 7 השמ  ee” 
  raw, m Anול ;

 ולעי אל םעה  ₪ spanאביו  TERאָפ ןוברקי אל
asp בב My ולעיאל DM 

 המ m הָשמ "לָּכ תא םָעָל BON הרשמ
 תי ןוברקתי אג ובד

 י'שר

  Snלפהפס .לפ  ורבל השמ :שנע 43. 2 סע : (.#50
 סלכגסו ססיכפ תמע ,'ה ירבד לכ תא :סויכ וכ .םעל רפסיו השמ :

 םיטפשמה לב תאו *  Bin 7לכ וועכפ  -mסכפו סו בס דונכו תכשו

 ונתנס ןיגידו ספורפ  dodסכות ןפמ דעו תיםכרנמ :השמ בותכיו (ד) : סרמכ 3991

 תולמ

-933066659%%%>6%%%%%5%%5%5%%59%%56%%%%%6%%55%5696004%%-- 

 רות ב

 סויכ וכ לימ סכות ןתמ רח יכ רמו ,ורדסכ ןינעס םריפו תולר) גיטסע 3תכו
ven 36 Des Anhכ ליעל) 'ונו 36רשי יככ 5 רפת יסכ רמ6מ  „(erסכיסזס)  Ip 

 יכ דע ,ןכ nb תופנס תולמס לכו ,ססינפ) סיסי Sch סיטפסמס וכ רעו ,ם"ע
 סיקתס 95 סס) ans יכת6 דוע ספכ וכ כמו | , תירכס רפס וכו , טקומ) P סיסי
 סיקוספס רלכנש ופכ ,ןילעס לכ ןכו ,'וגו jahr דת ינפ ס)עת alfa סיעפסמסו

Inhוכנס 835 ,סלוסי 'כ3ב יסוי 'כ )₪ ווס סעקס יפ )ע | , ססינ6 וכעינסכ ,דת6  
 ,'ה לא יסמע וס סג סיכססס ע"ניתמ סלככנ ןכו ,ס"3סרסו ן'נמרסו ע"נפרס

 שגנו (ב) .36 סלע ומכ וסו ,ןופנס ךרדכ יונכס סוקמכ ספס 52 טספס ךרד לע
 ךכל 336 nem„ כפול וכ סיסש יטכ סוקמכ סע סו סג ע'נֿפרס תעד) ,השמ
 ךסמס יפכט כמו ,9373 סעע ןתכ ן'כמרסו ; תוככ סימעפ ונרנס ומכ ךכב ןופנס

 וס סנט ,ןכספל va רוכדס סיסס יפל ,יוגכס תרומת ספס ספ כיס פר ןינעס

 טנגס ריכוסל ךיכ5 סיס ןכ סו ,'ונו חת 'ס 26 סלע (ven רמו6 'ס לוק ז63 עתס
 רמפ ךכל ,ןכספ תפ סג יכוככ ,ךד3ל סזמ סת תםנגו רול33- רעו)| ,סקב
 , לפרעס 56 וכ Em Sch סוקמכ Son סיס סכ דע. ,"וגו תשמ אביו(ג) .סקמ םגו
 ןתמ תעס3 סעס סע סיס ר: סוקמס 56 ותיתסת) רסס ןמ סעס mins לכי חתעו
 יער ויל sp ,סעס 36 וכ לקסו ותליסממ DEN דרפפ Abot ןכתיו , סכות
 mm סמל סתעו : וכ וכמו ,'ס Ib סיטנגס סינסכס למעע סוקמ Ih סינקוסו סימס
 ןיס יכ ,(ד"כו כ'כ ס סיככד) 'ונו עמקו סת כרק ,תוס סנדנכ ק60 כת יכ

 סירונס



 גפק םיטפשמ רכ גכ תומש סולקנוא םוגרת

 27 קו םבָהיָהְלא m יֵרֲא ןוחתועמ תי

 : אָלְקַתְל ךל
 י שק מל רַמָא לדַשמְל = דב

may רמָא — 6) I תאי שרק קס 
ns im wi 

 ןרהאו

 : ת"כפ כ" סירקע * 'כ ה"כ ןילדספ השמ לאו ןרהא תודלות

 י"ש ר

 ןויסכ 'דכ תורכדס תרפע סדוק סרמנ 'וז ספרפ .רמא השמ לאו (א) דב
 רעסג

 --53כ 05% ל ELLE < לשלש ל 0-666---

 רואב

 ומייקי ספ 'יופכ כתוי ליסס Arena עודמ ,"רכל) סעפ תתנ ףיסולו ,ססיסנק ת6 לכעמ
 סויקכ על ןיפס  סככנכ SEHE רכפקו ,ססילנוע  ת6 ולכפייסל ף5 סיתעס סיננעס תק
 טקומס ופכ ana ,םקומל ךל סיסי יכ רעפו , 739% 5 ופ יוכל 05 תובנעסו  סיליספס

 753 דימת סיונעס סילינפ תלונע תכעוה ןכ , ונממ רמטסניססקק סדמ נפ ךרדילט .ןופנס
 סמע ליגרס לכו , תומ וכדמ 56 תודרוי םולגרו ,סיכמל סתופסל סרקי (ED חידת , וניניע

 . תיכנס רפס סכ דע סנטו Re ומוקמכ panda כ'פ נו , ער סקני 5
 on .סזיפכ 1'3(  ף'כמכס .ספינס 5תליכמכ) ל"'זכ וקנס: ,'וגו רמא השמ לאו (א) ךב

 יכוטק סת יכס סס) רמלו , יעימקב ספות ןתע סלוק 'סיסס וכפפם: םי = , סיס
 ןתמ סדוק סיסס'ז י"קריפ ןכו , pen !כ ph סכינע ולכקו 163 , Inn סיכוכעו .סיסופפ
 וכ סכירפ תולמ לע סו וטוריפ)ס יפל  ,םול ךרלוסו nos 'דכ סיסס נתכס = 006 , סוס
 ,("ע ז"פו ם'ע ו"פ ףד) תכסכ 5םיללכ "כל 5236 ,סתיִס: ןויס3 'דכ סמירפ .תולפו , סיב

Soon nen hanז , סיטפסמס לכ תפו = , ספירפ תולמ ,'ס 937 לכ תפ ,סוינ וכ , סע ' 
 3תליו , סרפכ סכל Anne סינילו סמוד5 סרפ\ ס6\ 36 דוככו תנקו ,םכ יככ ווטלכמ תוממ
 , ןויסנ סטמתכ den‚ סכפיו , סרעכ bc תולמ בתכו — דע תיזפרנמ ,ספמ
 תיטפרכמ וכ 'ז קוספכ רכזנס תירס לפסו .נרפינ סרות סנתנ ןויסכ ספסב יכמפל ןנכככ

 כת (3"י קופפ3פ) סט סיסו dodo ינ6 סלע רמלמ\ „0903 heise ןינידס סע סכות ןתמ לע
 'כ .סלופו . ל" י"סר תטסל רכדס לועס ןכ ,סוי סיענרפ ספ סיסיפ סולו , סיס סלות ןפפ
 בס6ל סויב וצ רמונכ ,סיסעמס לכ ופעכ סויב וכ (תרכזנס bתעיכמ) רמפ סדוסי-ר"כ : יסו*

Innבתכו רפי סע ותתיככו ,תיככס רפס תכיתכו סעס לופס לט סיקעמס וקעכ סרופ  
 תוקכ תויעכפס ’(ph י"סר םסיקנס ,סכלסכ ומס — סולו, < סז לע .ן"נפרס
 סיטפשמס ססו סיטכטמס לכ תו 'ב ירכד לכ תפ רפפס דועו ,  3597 ןעמספכ Shan ןכדסכ

 ןכיפ יכ  ,ססינפ) סיסת ch סיטפפמס סנו. סס3 כתפס ,סלעמ) | סיכותכס סנפס
 ועליו ועמק 2395 ,סרפכ סס) ןרמקלפו m יכצ mess סיטפקמס לע wars ןוככ

 ע"נ6רס סע ל": ככס סיכסכ ph ,ליגיפ תוסדסנ 6 רפסיו רמפ נו ,סתופ
 3תכו ו
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 eo pam sy יכח Oman ץראה — תא

i - |אל סל :78 רק ןִמ  
Ianםֶהָל תרְרְכִת אֶל = :  pnןוהל  and 

ne ae...ןובתי אָל (כ) | : םבווק אֶל )  
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 סיורק סמנ ת6 תרכוק ו6 סינפכ ת!פמ ,הלכשמ | .סכיס05 'ס ת סתדנע

 סלכטמ
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> 
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 : ֹּבְרַכַּב ימש = םבכעשפל ןיבוחל קובשי אל

 ירה - חש ו: : הילמיפ "משב הא
 עמשת עומשה כא .op (09) NO םבָא יִרֲא /3)

 רברַא רֶׁשֲא לּפ ; תישעו ולקּב רָּבְעִַתְו ּהיִרָמיִמְּב לבת

 יתרו TESTS תביאו zen ללוש דלג
NO mקיעאו|  *— 

 ךלי יכ (גכ) , es תרא IN (גכ) ל ןיקיעמרל

 "דא SD ףינפל ONE הנק le ד
 DT יזרפהו יתחה) יִרֹמֲאָה - יאסר יאְרטָאָל ךנילעו

raיַאּוח 22  ieןּוניִציִׁשצְו | יֵאָסּובי :יוותרחבהו יפוביחו חה  : 
arms mama (m) וההעמל Ton אֶל זנו 

 שעת אָלְו םכלְבַעְת son תלו men הלו
 םהישעמכ ₪ |

 יישב

EB Hannקרקמס  penיכ וינפמ  mEסו וכמ6 ןניתוככו +13 ףתוסמ  
 ומונכקכ "= .יתרצו (בכ)  :ילע:'ינ3. ןורטטמ וככ ססכ ומקס  ןורטסמ

 קיעמו

-- 95 0619000600 66-40 00-52-00 666056 000 0-66+- 

 רוא ב

 ונק3 עמס : , םרקמס רג amp לוסו 'סיכמיפ ימסכ 6, (mn ,וברקב ימש
 עמטת ans ch יכ : וכינפלט קוספכ רמי רסלכ | ,ןוילע לוק וס ולוקו ,וכרקכ ימס יכ
 ךטמסס "יו  ,יתביאו (בכ) Din„ 5 ימסכ יכ ,(בכ 37h Ach לכ תיסעו נקב
 89937( ףסכס .תרלו ןוסלמ לו סר5 ןוסנמ |, "קיעפו, ומוגכתכ , יתרצו ann„ תכוטתל

 — pe) „nm הוחתשה אל * ( 5 non ,"רטתו  ומוגכתמ ,(סכ די
 ףוסו ho„ לע warme ,(בכ 'כ ליעל) סתיֿפכ סת תירכס רפס תנתתב יתלקזסמ וסז

 םי קכ | ,,(ג') קוספ ךמקל) םקומכ PD סיסי יכ ,ףוסס וסס ,'ע לע ריסוס) רפסס
 םוכ תירס הפס ףוסכו ,ףסכ יס ספס סע ופעי נפ סוכ רפסס תלתתבט ,םרפס
 רכוע וס ונפכ 6"ע דכופס יכ ,סיכסוי סוקסעס | , ןעככ abs םנמנס ל"ע תירכסכ
 אלו .ל'כע ,3ס'ענו זס"ועב ססע תומס לכ וסועיעוי 6ל| ,סעעת כ Hin לכ נע
 ומכ ,סימכס וגס ירומתס יככדלמ סרסול Pas ן'נמכס סריפ ,םהישעמכ השעת

 כתוי ספרנסו לוע נתכו ,(/ג סי רכיו) וכנת כ ססיתקסכו : כת סנקפכ ריסוסב
oaדוגכ ךרד סנופ סדופעב .ונופס ,סכמלכ םתומ דונעי נע "פי , w 

 , סינוקכמל .סימנכימל | ןווכמ קד ג'עפו | , רועפ) ab men קל ob גור למלט
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TR m ל ףאיבהלו 732 ךרמשל ie 
m עַאְּ תגָחְרְואָּב ; x : : is ae: 2 0 : 

  DRINרֶׁשֲא  RTהנקא יד אמאל :
 = רַמָשַה  annעֶמְׁשּו  ₪ TODEיקמדק ןמ רמסַא

 <, 4 0 ר 5 2

umיל הפ רה שו אל וכ וכ רפתילַא 9 ךיר?רי?ר < ומה  
 דב ּה *27 ייד : םכעשפל יראו .היגביכל . 21077

 ——— הירמימל א"ג

 : ז"מ רעט סדקע - כ nd ןיכדסנס רמת לא ןרהא תודלות

 יישר

 55 וטרדעו = * וטוטפ וס: סכ) תתל maps רח .יתניכה רשא | : ךנרקב סלעפ
 תיכס ןיכמוק5פ סוסרקמס ןמ 'פ om ודננכ רכינ ימוקמ רככ יתוגיכס רש סוקמס
 עסוסי) סלכמס d .וב רמת לא (אכ) :סעמ de דנגכ ןווכמ oben ל5 םדקמס

ach Chתכס ןמ פוסט ךככ דמולמ וכיפ -םכעשפל אשי אל יכ :ךיפ תפ סרמי  
Jahrוסס דועו ןיפמוה  mbוברקב ימש יכ :ותוסלס נס ססוע וגילו . 

 רבוחמ
OO 777 007 0 0 5 7 0 7 0 7 20 05 ROR 

 רוא ב

 don תמסמ לכ , ועוקמ קנממ ven סיס יכ sen„ ימי לכ 535 כט סס) רוסמי
 BEN וסיכיכ עסוסי תויסכ יסיו : רמפנט ,ותופ .ספוכ עפוסי ןכט , ומוקמ) רסס ותופ רח |

 וגס וכ כמקיו וינפ עסוסי ךליו 1713 ספולפ וגכסו ולנככ דמוע םיפ סנסו ריו ויגיע

 סלוולסו ,(ל"י ג'י ס עפוסי) יתפפ סתע 'ס 35 רש mh יכ כ רמפיו (mund ספ סת6

 ירכדמ) ,ספונע | כרחכ . ול סכתס ךכלו ,סתופתנמ סותלכ ,ססינפנ (nA נס
 סלכ כו יתופ סמלו 739 ססמ mis ית6כט קוס ייפ ,מוס:תנ תיל ןכו , (ן'נמרס

 יכנד דנג תוכר תונעטכ ךיכפס סינקז תכטע ורפסכ 'יכסו , ית6כ סתעו ,ומע ךלפס

 ,יפכ .תוסלומ ויתעמ ןיפ סלוקו , רח6 797 וכ Ins , סוס ךפנמס mpg ןינעכ "וכ
 hen רעלכ , יננכ ךכד ספ יכ ,לוסיכ לגעס ססעמ לע סעדוסס hs נפ ונכרל
 35 'וגו om ןוינע לתנסכ ךכדכ , סכ) תת) nom ach ,יתנכה . (סיסנפנ רפי
 סנרת סונקנופ ,וב רמת לא (אב) . ('ת 3 837( לפרטי ינכ רפסמ) סימע לבג

Ab"וסס י'עכ כתכ ןכו 'נרקת  ebךיפ ת6 סכעי כ , ס2רמס  (וסיpם"י 6 ע), 
 לוס יכ , קנד וס סו ,(ג'כ זכ bרקיו) וגכימי רמס ספו תרזגמ וסע, 3תכ ס'כסרסו
 , לפנ תכזנמ ('י ו רתס) רנד פת Ih ומכ , ("י pn סימכי) 9m ל ותיכו תרזנמ
 ,סרפת 55 mid וכ סיס כ'כס ('כ 6 סכיפ) יתיכמ וכמ ןמ תונכרס תרזנמ וניֿפ 86
 36 ןיכעסו , ולח ןוסלמ , רמכ קסו ,לעפב 'פ ירססמ ותעדנ כ'6 סוסיו , ל"כע
 רטקנט יפ) כתכו , ררמ םרסכ ןפיכס סיסרסכ ק'דרסו .ךולי כס dan רנד ףילתת
 ע'נפכס תעדו , ףלתתכ 69 ןינעכ mm bb„ ותיכו לעפנסו | , רכמפ ןינעכ וס ח"ב סע
 יכ . דת ןינע לע סוסרכ ינמ סס יכ ורמיו ומכ סמטס כ'פעו , לפכס :ילטפמ פוסק

ans 
 וו 4
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 בלב and Ta אָל OR N אָׁשְדקַט
 AA er —* Soma רש ןולְביִה

 ה ה חיכש תנא אזר ₪
  ONחלש =< חרגה 870

 ךינפל

 ןיכנסגס 0 : 'כ ו"עקו "6 ג"יק ןילומ - 'כ 'ד meine כ"ע ז'כ ןיפודק- לשבת אל ןרהא תודלות
he35 קיפוהנה  Eenגס ל'מ " : 

 2.993 סככו לגפ 6% .ידג לשבה אל :'וגו סרועטו סמק בס pn) סירכד)
 ו 1 / j ךרפוסו 1 3וקכס סרוקכ תומוקמ סמכב Pin סתסס סממ ךכ דנו 5 נפ ילג ןיפש
 ילפ (סס) סיועס ילגתק סיוע ידג nich יכל 8 "כ תיזהרב) ןוגכ סיוע ויכחפ "פל

ilפומוקמ  ססנסבו פמעכ םבכו }נע 66 סתס רמלכס מ"כס ךדמלג סיוע  
 הנה'(כ) :  לוכיב "כוסיש) דחקו סנס .רןסישל לקו — seh) Th סרותכ בקכג

 ל יכ סס) תרומ סניגסו Blend  ןיליתעס ורטכזנ 769 : ךאלמ תלש "יפנא
 סנטו

air 66ישי טז 5%  Nee rr eto te ee 

 ראב

 תעידיכ 65 = ,.סתייסעּב םיס .ת!עותסו ,וגולכ תוקעל  סיכיוסמ טל .יכס > ,ופוכנמ =

 וקלע :הס6- : ,:סרופכ ירומ:-םילולגר/ דופככ oh ₪ - ,:סו- לפוס .יכפו = + סתנש

 סתנווכ סיס -םלש ועני יכי ,ולגתל נפ Din ימטט .תעדל .ורתסו  טילןיעס -ס16 1993

 תוכנס uhr ונעס- 05 ספניפמ בתוכי לכנס לולו ככלש 9193 סלופו - , סימש סל נפ

 585  -בפפ5. .ססיככד לכ ימחו: . , כלס- לע \ תוככוקמ : יפלב\- סמ - 35 ,לע ; תומפוימו: 'וקד
 1 ו;יפכס- וכמסט =ןמכ . + 36רס%: תי ןספ:תולוסל- .סיבכוכ ילכועלו = ,.ןסילע פס ערס
 : ןממק :יספי :ותמותכו ?סב- סילנמפמס: יסדע לנס כ ,ןפפט וככל - 5?₪,יזתשמס כ
 ספסל :תופר | ךל % :סותקקת :יפפנ ₪ hr 'ת:?ןס וס טשעמ, ל מ, רמטת <
 סל תלוש סניבעו . שועל ןידותעמ .ולטבפכ han ,ךאלמ חלש :יכנא ran )2( =. ןסכ
 BER BR סגוולס — תופס obhn י"טב) nd)‚ .ןמקל) -ךכרקב סנט ₪) <<
 , SED .סעידיס ףנע:ודג::גנכי יכ) :דומיצ .לגטס סטעמ Sp :55 ןקכגורפנתנפ
 , ('םי-ותפמ-סעדוסס=וב: נפ 0 , סריחבל רסעגס: רבדס) לע טעידוס \לופתש פ"פקם:
 ססינפ): ךסלמ = Masse / סככקכ :סלעי }ומתי רעפכמ/לנכ - ךרח: ספה. וטידוס: סופו
 !nen סרוונס::םנכחלו :ופטקש יבמ :?)פתס  ףס(כ diz לע ןיידע .nen ל?פפס כ :ןכל

Dropססיזנס  סמיוקתנ::7'תמקכ סגסו .,סתעפב סרנל;סיד:רמפ : Baoיימ ימי לכ  
Tu DERוכ: 'פכ סכופמס .ומכ  „henעדוי" סמכ סמלו =:, סי'זתר סולט םקיכ| סזמ יכ  

 וכ = ס5קתנ) סקסו: , (זפ-ס5) on — ךמעו ab ךיכיעב .ןס יסכמ יכ קופל

₪1 ny 

 הרש

aA 

 ו

 ו לטיב den ph .טרופמו ,(י ספ) ססע תרד Ich סוס .רכלס תל סג ורוח
 רוסמי
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 paar ara !ןדָאה Erg וכ
 an ןץומחזילע חפוהזהאל

ukב ןּותיִבְ אָלְו וִמְסּפ 7 %  
 הנ ירה nme מ "רע ןגח"דבלה :ןיליזאָלְו יָתְבז

N .. 04  

 שיר ₪ :ארפצ דע אח ירוַּּב רישאר )0( J % הי , רפת" 1 . 7 1
nn ee — ITSהֹוהְי ריב תויבָּת  et: 

 אשרקמ 47: es ג —

 ךיהלא
 תישאר aa .סגיגת + 6 6'עו 'כ ע"ג .סותספ :תבזת אל :'6 'ז סגיגס ךרוכז ןרחא תודלוה

 2 ::'ס ק"פ כ"כ: :/0 :ה'ע סיסקפ .'0ד"פו : 'ב ג"פ סירוכנ

 י'שר

 ר"י תספס:תה טמפ 6 -ץמה לע הבוה אל (חי) :ךנס סילכוס mar לב

 vb pi נו .תנומ) ץוס Am„ יגת בלה ןילי אלו :ןמתס Band רע ןסינב

 ספלרס = ןמ | וונעסנ לוכי סנינס לכ לבמ :רק3 דע רעקנס רחסס רומעב 6:8 סניג
 פע :סדקומ .לע- ('ו :סרקיו) ל"ת סגינכ נספי סכרעעס לע gb לוכי --רקב = רע : סכזמ)

 םירוכינכ :תכיימ :םיעינטס- ףס = .ךתמרַא ירוכב תישאר-(טי) : סנינס לכ ומס

 םמכ3ט סנקק סור וסדפ ךוסכ סנכנ סדפ דניכ = .ףתמרפ: יכוככ ןפכ ףפ רמפנ .ךכל
 5רקעכ ןירומפס  ןינימס Busen 525 סירוככ ןילו סםידקמו (oo ימג סינע ךרוכ.

 סורכד . |

GY 00-644---999-9 5% 6 62656 250 0% 6 050 600-0660 66 2 -- 

 דוב

 va„ סתנג .םונק ככ תפpכו דעסל ובועכו .ותמכחכ לכס ןיכס ach !ע ענטכ ןוד8 וסמ
 ah לוסש ,'ה ןדאה . ךנש סירכוס , ךרוכז (זי) . men] ויכפ סנטו , תוקריו תוכיפנ

ahaסב ונממו ,  Thןכ לע ,סכרנס  wo) hanסיעודי סידעופל ויכול 56 .ס6כתמס דכעכ  , 

 הבוס 5 , וגו .ץמה לע הבזת אל (חי) .תודנעסו סעינכס לע (mb ,ןוכול .וי36 ינמו
 1095 , קספס כע ןינמגס .. , סרוכמס ינבמ לתפנ.ויסב ,ןמתס נע ןסיײב "יב תספס 6

 לע .סדס תפ קרווכ סרכומ וס | "וכ וכמפ ךכל. ones„ סדס ןיֿפ , יהבז םד .וסוקכב
 לי אלו. .ם'נכ סגכותמ ןכו ,סתיגוס סס 3ע תופרקנ ןנכקס תודוכע לכ יכ , ןפחס
 ם3ימס .לע.סדקומ לע .רמסנש. ,םעלכ .pn וכופ סכרעמס נעט = , תבומ) זופ , 'וגו יגה בלה
 סימומפס .סיגימה תעגסע ,ךתמרא ירוכב תישאר (םו) .(3 ו 5כקיו) סננס לכ
 325 .ס'פ.ג ,ירג ..(/3 וכ סורכד) סעדה ירפ ככ .תולכמ תתקנו :3ת. יכ, 'פב

 ףסמדו ,סָכוהכ כתכג.תועוקמ. .ססלסכו .  ןילוס .תטיקב3. וננתונב 'יפס .ופכ . , בנתב רט.
 וש סנסו . .לוקנס ,he ומישל בתו ,סגיכפ לוסי '8 לכ ב
 סלג לכ סקס )| סו תוכר iin יכ ,כחכ רפכ ס"נקס וג כס  עולמ ןגונתכל
 וילט. maps .יבחל\ = , "תי ותפמ .סיוכמ .ססש עלנס ככ יד ולו ,סעעט ₪6

 ותוכנמ
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 ךישעמ יִרָובְּב .ריצקה (AM te ירכּב Kunz אנו =
 . 2 bo rd a 5 ב AEA אלקחב ערזת יב ףדבוע

sumערה רשא מב שכר  A ODףסק  
 AS TEON2 הנשה תאַצב זרי ּךָשְנְכיִמְּב אָּתׁשַד

 שְלַש ₪ :הרשהיןמ ךישעמ + למ מ הע
 אָּתְׁשִּב ןיִנְמיז N A (זי)

zum ie ₪ Ay ra Days —ככ " 
 ma ןובר

 סגיגפ ףיסאה : 'כ ד"פ תוקנ מ * 'ק ק"י סגינת .'כ מ"פ סירוככ * 'כ ת"ע סמ am ןרהא תודלות

 : 'כ 'ד ןילנסנק הארי : סמ פותנמ * 6 ג'י ס"כ סע

 י'שר

 : תועונס גס לוס .ריצקה am (זט) : תולוע יל ופיבת סילגרכ ינפ תוקרל וקנתסכ.

 ןירותע ויס תרלעכ aD סנס יתסס סירוכב תלכס ןפו לוסכ + ךישעמ ירובב
 :'ונװ סיכוככס .סויכו (ס"כ רכדמכ) רמקנש םדקמ) | סירוככ יכסלו תוסנמל םדחס
 :סוכתס סעתס תופי לכס -ךישעמ תא ךפסאב- :תוכוסס נק לוס -ףיסאה גתז
 םימעפ שלש (N) :סיפפנס ינפמ תינס 56 סתופ ןיפסו6 גתכו תודטכ תטכייפמ

„urרמו ךרלוס תיעינסכ רנדמ ןינעסש יפכ  Bisןמוקננמ - 'ג וסרתסי  : 
 לכ

BEE ER 002 2772777772772 772777 7277772727222 772020 

 רואב

 +וסו , תועוכפ גס וס , ריצקה am (זט) . ןגרק 6:3 סנווכסו ?עפס רות וס , םקיד

 , ךישעמ ירוכב . ריקס גת Dh סג רמטתו סכווכסו ,סדוקס קוספנפ רפעת לע נסו
 ירוכבל םירועקס ילוככ ןיכ קפרמסו ,סירועסס 3 תומס גהנו ,סימח ליֿכק יכובכ
 Khao ını וסס ,ךיסעפ יכוככ 3תכ כ"ז י"םרו ; (ע'נפרס) ,תועונק סענפ ומכ סיפסס--

 םיבוככ ינסו ,תותגמל םדסס ןיכיתמ ויס , תרנעכ סיקכס סתנס יתפק ,סירוכנס

 ,תוכסס גת וס ,ףיסאה גחו .(ו'כ םכ 73703( יונו סיכוככס סויכו רמלגש | , םדקמל
nousסורית סיכקיסו 23 תוכרגס ופנמ רס5 , ףיס6ס  Dinתו:סכ כסיל 3ותכס סול ,  

„nadסיס לנו סינה63 וכפי רכלמכ יכ  vo)עקרק  hirכ-5 יכס ,רסליו םוריתו ןגד  
 יכת6 ,הנשה תאצב  .(ס'נסרס) ,ףיסקו רילקו 3יכ6 , ץר6ס תוריפכ ןנכ סיונת סיננכ-

Bine.ליתתתו סנסס  menתכתלס  . nor]יכסתכ יכסו ,הנשה תאצב :םרוכה  vb 

 ו ףוסכ ת6לויס תוגורכוו תורטסס DIE 96 ןווכ כגתכס 336 ? יעינסס פלס וסו סידמוש
 (br סכל פוס ןוס6ר קוספכ ונרולב om ןייע , סנפס (ch סוסו יכפתכ '5 סוימ תלחתמו

 גס , תספס גת סיפרקנו , סכותס om ספס 7355 55 ונס סיגסס ןופכסו ,('3 3" -
 ,רילקס ,כיבפזפ ,ןמוס ליע ,סגפס zn לינוסתמס ידעומ כ'ג סס ., תוכוסכ גתו , תועוכפס

 , סימתככ 36 )6 סלות תתנו נסו תומקכ סכ יופכו tb„ 333 סולק סילתוכ סכ ףיס6סו -

bop % בה 



 סולקנוא םונרת םיטפשמ גכ תומש 384

 מרס | ןוגספ er יל Ma .שְלש ₪
Di תי = :אָתַשְּב Bun - Ry תר . = ומ כ 

 (ש : הנשב  2 ATIאיטה < ובמה  "unתועבש
 תּרטפ Sun for לכאת םיִמי תעבש רמשת
 jet? TED יד אמי דעומְל .ךתיוצ ia תרוצמ

 2.10.72 ביב 0 8 אביִּכַאָד אָחְרי
 DE אתקפנ הב תראָּצָי וב 287

 :ןיִנָקיֵר !PP, man אָלְ : :םקיר י ינפ Na Vale םירצממ
smאגהו  

 : "51 סגיגת וארי : '5 nr סע גח : '5 '3 סגיגנמ שלש ןרהא תודלות

 י'שר

 . םילגר (רי): ךדי נע רוכויפ סרוג סתפק מכ ונפ סיבכוכ תדוכטב ךל עכשיו ינענכ סע
 תקנמתמ ספונתסס -ביבאה שרת (וט) :סינגכ LIE סז ינתיכס יכ ןכו סימעפ
 * םקיר ינפ וארי אלו = : תוליפ לסבל ןוקכו רוככ 30 d כינס .סיבקכ וב

 וסנססכ

I HH 944 OEE20900909090 0000999000000 99 50000 0  — 

 רואב

Anfr('ז נכ) .עטוסי רפסכ , ochו וכיכות 82 = ססיס36  wisenףיסוס , סדנעפ לו  
 . (ןינמרס 370( ,'ע 003 סד6 סופ zur ו van Ads סרסופס יכ ככ ,ןיופ) ספ
 ם)ס סז ינתיכס וכ ,דח (pe ססינסו , סעפ ןמ סימעפ ומכ ,לנכ תרזנמ ,םילגר (גי)
 ןידקרמס יפל סעוגתס סע )ע ,ננתםרפמ גמ ט'יס bכקנ , נחת .(ת'כ ככ 93703( סינגר

 ןיזופמו ןידקרמ 'ונכ = ,(ז"פ 5 "5 (Sbinz סיגנתו סיתסו סינכפ , ע"י תסמק3 ןיחפטמו
 גס סט mia ןכלו] . (ןופנ יאס 3כ פ'כו an„ שרכש סיסרז3 ק'דר) ,סחמקנ ןירכרכמו

 ןידקלמ: ויסו , סכקומס תיכ תקמסכ סכתי ספק ספיס וכ יכ ,כ'וכ יכנל3 תוכוס לע סתס
 (Job ינת כלת ,נתכ ככקט ספ כע an„ ןכרקס 6רקכ ןכו , [ספעמ ופנו סיליסס וכ
 ימס) ,יל . גס סקעת ומכ ann וכמו ,(ז'כ תיק סינסת) גס וכס5 ןכו ,:(ת'י קוספ

waויסש סיעודי סיפי שי יכ ,  dtןכ לע .ססי)כס) סינינפס ידכוע  amיג נתת  
 . סנפס יטלס) ןופפרכ וס יכ ,ונעמ ליקתפ , תוצמה גה תא (וט) .(ע'נפרס) , 73(

 דעומל ans) רפפכ) תולמ נכפת om תענמ , רנסומ anfn ומכ לוס , ךתיוצ רשאכ
 , דעומל .[תומ תנמנפ 53180 jn כפוי קיספמס עינככ TR Din ןכנו] כינפס םדפ
 רוכב , 3 ןוט) , סיכפ3 וכ תפ)מפמ ספונתסס , ביבאה שרה . ענקומו לכנופס ןמז)
 ןמקנ) ופרי Ab ינפו ומכ סו ןֿפ ,םקיר ינפ וארי אלו .(י'פכ) ,תוריפ (den ןופפרו
 ןווחתי לו, םונקנופ סגכתפ ומכ סנוולס ספו ,סימכנס סס סינפס ס5 יכ ,(נ'כ ג
 סנ ,(ב"כ 5 י )פומט) 'ס יכפ ph ספרנו דעסו , סיפרכס סס סקס תיכ 36 סיפנס יכ "יפלק
 . (ע'נֿפרס ירבדמ) , 'ס ינפל ופכ ספס ינפ תֿפ (ג'כ 71 וי קוספ (mod ךכוכז לכ ספרי

 ססיר ;



 yp  םיטפשמ גכ תומש םולקנוא םוגרת
 4 0 ו t ₪ ו א ג 2 ַחּונָּת — | םויבו ףךישעמ ז/רשעת om פיו רע דיעה

 mi ןעמל תפשה יעיבשה onen ךכה פונה
  openשפנו רמו ךןךוש קמא "רב 3

yo * 23אָריִגְ . |  + Dana)לבב שק = "רנה החטא  

Nenn 137 msיתרמא""רשא  Ans agרה א ששמה  = TON ISיהמשת "םכילא  
 **A + 5 יי as 4 Ze Fy . 4 DAY תרועט םבו ו

‚pe * .ד  , : % : . 

 —— — — אֶל ms ms םםַׁשו עמְתְׁשִי אל ןורכְרַה אל
 ye -- )₪ T . /1 lore ₪ ינמיז : ךופיילע עמי. אל ריבות m Se לע va zu am 3 % AB זי — 12

 שלש
 אל ch ט'קו 'כ ג'ס ןירדסנס - םשו) : /5 פ"ו םכ5 לבבו :'כ ס"פ . תומכי שפניו ןרהא תודלות

 : 'כ'כ פורוככ - '3 ג'ק ןילדסנס

 "שהר

 5 רקעפ 6 תיעיכסס סנסכ ףס -תבשת יעיבשה man (םו)"" ?ךלכס 0

 - 53 גוכנת ל תכס סיױרק סנסס לכו כיוס הפקת. נע .סמוקממ .םוקרכ
 סיכסע לכופו םלוק לכיס ריתסל +nme p - ךרומחו ךרוש חוני ןעמל = : תיזפרצ
 ןב :רע 0 תי) סו ןיפ תרמפ .תיכס .ךותכ וטטכהי ם ני ו עקרקס ןמ
 יתרמא רשא לכבו (גי) :כטות רג -רנהו :לכדמ בותכס 92997303 : ךהמא
 יס סרכוק סרותכק סמיפס "bag קרסופכ קטע תונמ לכי תופעל | .ורמשהת: םבולא
 לופס ו .תינוטפ סיבכוכ םדוכפ 53 יל לופס וכ למי 65 -וריכזת אל =: וכ סוקעכ
 ספו וכמסת סכילס יתנמק רח ben "ד | .ינולפ \ סיככוכ תדובע סויכ ומע
 Jan ןלוכ תומס לכ דננכ סיככוכ תדונע סנוקטס ךדמלל וריכופ ₪5 סירממ סיסי
 nm סכעק )2  י ךיפ לע :ילענככ ןמ .עמשי אל = : ןנופ DI רפופכ סב

 סע
RRR RARER RRR ARR Nha 

 רואב

 כימי סטפ לע בסומ ,/ות חוני ןעמל (בי) .עקדק ילולג ססע סילכופ לכ ןילס
 ךכמסו PIE ויט 23 ,סימיט NEE סלטכו תיכב ךתכפנמ לכ סקעת , ךיטטמ סקעמ
 לכבו (גי) .כסו רג ,רגהו . רנדפ 3ותכס ינענכ 7393 ,ךתמא ןב  .ועינס סו
 לע ביסומו .רזות\> , ופוסב לטקנ כולכס טטפס ךרד לע ,ורמשת םכילא יתרטאילשא
 ,ד6מ ורפשפ סירתפ סיסנfמ סכינפ יתרפס Sch תונככ תורסולס לכמ רמקי ,'פ
 סלוקעפ ךלמכנ | ,וכיכות 60 סימתמ סיסנפ סכו ורמת סכינ6 יפרמ6 כטכ לכפו וכמ6 לזו
 ריכופ 65 , וריכזת אל .ןלכ 96 כמוככ סכ רסמסו ,ןנכ תונמס לכ לננכ סינכוכ תדוכע
 פוס ,ללכ ומס רכז ,ךיפ לע עמשי אל . סינעלכס יסנפ3 morsen לו ,וילנוע) סתופ

Tom Uרמלנט 733  



 סולקנוא םוגרת

 sa ןימַּנְתּפ לקלקמו
MN (e)ןיקיעת אל  

 {NED תי ןוחערי .ןותאו

St ב םיטפשמ גכ תומש 

 אל רו ₪ :םביקידצ יֵרְבד
EOyT, DAN) Yanׁשֶפעתֶא  

 ןירייד ירא = רגר ץראב DIT EMS רגַה

 DIRT אעָרַאְּב א ערזת םינש ששו 65+ םירצמ
SEעדת ןינש תישו ₪ =  m 

ðשונכתו * תֶא קפסא| 33  Ta 
 אָהֲעִבׁ = :ּהָתְללְע 3 NET Cs ּהָתָאּוכְת

 הָניִשְמְרַתְ — ול או התשַטְנו קרנטמשת
zen momמע  

 זניח לּוכיִת .ןוהרַאְשו
Ianּךֶמְרכְל דיִּבעַּת  
m?ןיִמֹי אָּפָש )  

 ריבעת

arרמע  DMבאת  

 קרשענ — קררשה ריח

 רשע = :ףתול המר
ah 

 :/5 ע"כ פ"כ .' 'ג ק"מ .'כ ד"מ סכופ תעיבשהו ןרהא תודלות

 י"ש ר

 .ץחלת אל רגו (ט) :סירשי ןילירת ןימנתפ ומונרת ןכו תמפ יטפסמ סיקדונמס
 סמכ .רגה שפנ תא :ער ורוסס ינפמ רנס לע סרנת סרכיסוס תומוקע 3903
 ומכ BB ססנכס (JE .התאובה תא תפסאו (י) mb סיכתונקכ ול ספק
 ןמז רסס סגיכקמ -התשטנו :סדונעמ .הנטמשת (אי) :ךתיכ ךות 35 ותפסו
 לכולמ .סתסטנו .סעירחו ספיכת ןונכ סכומנ סדונעמ סנעמזת "ד .רועינס

 om סמ סימ (Jahn ןוינפ לכ6מ שיקס) .הדשה תיח לכאת םרתיו :טקסקנמו
 : תיעינסכ רסעמ ןיפ ורפק ןפכמ רסעמ כ סילכו6 סינויבפ ah רסעמ לכ תנכופ
 ערות ונמיס סלעמנ רמלס ומכ 739 סדעכ רקמס Ann .ךמרכל השעה ןכ

bת 
RRA CEE BRB oh αασ 

 רואב

 סד5ס 3) ph סעי דָסוטס יכ סנווכס ,(די זט 335( רקנה ססס סיטנקס יניעס
 סירכדס ספכי 89 ,רועה ךפס וסס תקפס deedt לע born„ רוקמ ססכיו קדלס 979
 התפסאו (י) .סיפנוסמו סימוקע 153 ויסי , סיכפי DOG ,ןילנ סיקילנס ירנדו , סתתמ6)

 .('3 נכ סירכד) ךפיכ ךות SB ותפסֿפו : ומכ mad„ ססנכס NE ,התאובת תא

 ,התשטנו .סנעכות נפ Poh ת6 טמסת Tab„ תפ ערזת לע נסומ ,הנטסשת (אי)
 . (ע"כי סנרת ןכו ס'כטרסו ן'נמרס) ךמע ינויקל (Anh ספופ Sing ,סתוכת תפ

 6וסו = ,רסליו םרית 737 ריכוסל bרקמס ךרד . ןגלס תונת ןמ ומכ , ךתיול ךמרבל
 ןידס



 yp | םיטפשמ גכ תומש סולקנוא םונרת

 יס קרת רש יבמ ( הירי
 קיד"אל יכ גרהת"לא קי ה מ יא קפ geb ור ירהתהלא םישית 1, Sin PM ה
 החקת אל רחשו ₪ (YET אֶל יֵרֲא bien אָל

 תב 2 NÖ ירא לּבְקִה אל ףלסיו םיחקפ רע חשה כ משי :אכיינינא
 ןִמיִּדַח ונע רצְמ

 לקלקמו יכד אממ =
 -'כ b'י ספפ דחשו :/ ג"מו 'כ ג'ל ןילדסנס יקנו : 55" 'כ ' תועונק רבדמ ]רהא תודלות

 : 'כ ע"כ ע"כ רגו b’: ס"ק תוכותכ דחשה : ' ס"ק תונופכ

 י'שר

 קירצו יקנו (ז) :סנוט לכ בתו כדנודמ לוקס סכופ 5 ".ךניבא (ו) + טמפ
 ןיריזקמס תוכז וינע דמנכ יל םי כת .רמפו בייס ד"כמ | שלוי ןײמ - גרהת לא
 לוס יקכ מ"מ ד"כב pm נס קידכ וניקס יפ לע ףלו - גרסת Ih יקנו ל"ת ותו
 דמננ י5 שי ' רמפו יפכז ד"במ 5ויכ ןייכמו -ותוכוכ ךכל םי יכסס סתימ ןידמ
 קדענגפ וס קילכ on גרסת ah קידלו ל"ת TS ותו ןיריזחמ ph dow וינע
 ch ינידכ ונקיד56 מכ מ יכ וכיוקס) ךילע ןיפ .עשר קירצא אל יכ :ד"נכ

hörאל דהשו (ה) :03 בייקתנס סתימכ ותימסל סנרס סימונס יל שי יפכז ךדימ  
 רעקנ רנכ ןידס תל תוטסל ידכ יכסס ןידס Rh תוטסל ידכ ם"כו תמפ טופסנ .eh חקת
 וילע ותעד ףוכטתס ףוס דחוס לטונו סרותכ סכק וכיפ . םיחקפ רועי : טפסמ סע ל
 סירכד .םיקירצ ירבד :לקנקמ ומוגרתכ - ףלסיו : ויגיע רוקמ ססכיו ודומנת קכתסיו

 סיקדוכמס
RRR RRR RRR RRR RRR 

 הק ב

 סתפ ןיפו ,סיפמכ סידעו ,סמוכמ ןידס ךיניעכ Ohm oh ,קחרת רקש רברמ (ז)

 ,גתהת לא קידצו יקנו . לכ וכ ןידת נו ,ןילס ותופס קתכפס . ,סעיתכסכ לוכי
 דמלת ל ,תוכול ןילס רמגג ,ob "לוטקת כ כיד ןמ יכל קפכידו ,ra ומוגכתכ
 ₪9 מ ,ותקדנס סתפ סלו ,עשר קירצא אל יכ . לוע וסגרסכ aan וינע
 Sp ,(ג"י כ ליעל) וליל סנה סיסנסו : כיתכדכ , סימס יליכ תומיו ,וקי 6
 תיכמ ויס וס יקנו ןרמ6 וכו . סכ בייתתנס  סתימכ" ותימס) סכרס סיסונפ
 ,ןיד תיככ קדמלנ 6:0 יפ לע qh יקי 5וסס , תוכז ונע him ךכ רחפו sen ןיל
 יכ סנכתו , ךפסל שגלת ע'כיו ,בוס וילע מנו יפכז ןיד תיכמ ויס קוס קילנסו
 ו ותופ קידלמ יתייפ כ ,קכייס וס ןיפ סיכ יכזמ כוס 5 סורק, טפר קידס 5
 ןכ לכסס ץפסעו בלס לע ןיעס ןמ han סנpוסע ומכ ,רועי (mM) .כייק סיס
 ופכ ,ןיעל סיוענו סיכוכנס סיככלס ת)כטס רדעס לע ,ןוכועס וסע ,וכפס פוס

 יניעס |



 | סולקנוא םונרת םיטפשמ גכ תו מש 350

 Nas עט man "an D + ול ונָבישת בֵׁשָה
mannיִרָא ₪ :ק יל  SDקל * ףאנש רומח  As 

 העט זרחה yon בזע ֹול בעמ תלדחו ואשמ
 2 קַבׁשֶמלִמ ענמהתו אל () ישמה ס :ומע בזעת

  manטפשמ en RE AN המ קשת קמ um יבא טפש
a any... 

 * הינידב 209 ןיד had ת"כ .'3 ג"יק סיקסס הארת ןרהא תודלות

 אל — * :'3 כ עב תלדהו ——
 אמגתפמ : 'כ "ל ןירדסנס + '6 ו"ק פוכופל הטת : '5 כ'לו '5 5" ספ בזע

 י"שר

 יכס .'וװ ךאנש רומח הארת יכ (m) :ודנכקו טכומ לוס )ד רפולו ןידב
 ספרת למס ונוכתפ סכו יכ יםומס Ic תוגוסל 'רמ וסס מנד ןוסכ סמסע יכ
 .ומע בועת בזע :סימתנ .ול בועמ תלרחו :וקסמ תמת ןכור וכועס
 סינפוכי תל on ןכו (1"כ 3כ סירכד) כוזעו רוכע םפפו ןכו סרזע ןועל וו סכיזע
 וכ Am סמותס קזוס תל עייסלו 3וװעל רפע An (ג סימקנ) סמומכ דע
 סימפב ןכ רפלת Ans "וגו ינפמ סנלס סיונס סינכ 73393 רמת יכ ('ז סירכד)
 Jan סתקס סיפעפ תלדתו סמרת יכ WI וטרד ךכ ופרדמו don 6רית סל
 ינעככ תעסכ וס תלדסו ודוככ יפכ וניו ןקז דכיכ לס np סתקס סיעעפו
 ıhen נוטינמ (a לקסמלמ - שמס קרפ) .ומע בועת בוע : תלדהו רפי סמו

 ונממ
NEE FEIERT HFC CH PO HTH TI IT OEE 

 הו אב

 יתכילו תמ יכ |, (סרעססמה (num יכוכי3 לעופ וסו ל'ויס תסת קריחנ , ךביא
 .(ע"ב6רס) es‚ סככו ,ךכױפ לוס עלתפ יפ לע ch סעטסו ,סיֿפויס סילעפסמ
 ול רגדס כועתש dan סעטסו , תרמו ןכו , רכדס תוסעמ ךל לדת ומכ , תלדחו (ה)

 סוקיו לנס סומו 750 om לוסיה , סמס 3וועתו , סיכפקס ומע ריתת קכ  ,ודכ)
„Annoבוזעמ סריפ י'טרו רכדמ 3ותכס סקירפכ | ל"זכ ורמ ןכו , ע'נפרס םריפ ןכ  

 ג (99m סילפוכי ת וכועיו ןכו , )1 3) סירכד) 3וזעו רולע ןכו , סרזע ןוס) ול
 טתמ ופסמ לוסילמ סיל לקסמלמ דוע 3תכו , 5טמס קרפל 'יפ ומע בועת ועו , ('ס
 םונקלופ סגכת ונינפלט (חסוככו ,וכ Stun כע סונכתס ןוטל ינמ וסק עמסמ | ,ל'כע
 - סיפע קרפתו יסונע 73537 סמ קונקת קנסמ סגכת ומע בועת Sm ,סיל קנסמלמ
 אל (ו) .פרקמ du ועוטפ) תולנס וסע ע'נפרס .עוריפכ סגרת mache סגכתעסו
 .סכוע לכל נתו לדלולמ וסקס , סכו6 ןוט) ,ךניבא Hm„ ןיידס סע ,הטת

 רנדמ



 העק  םיטפשמ גכ תומש סולקנוא םונרת
harענמהת אָלְו  unsתט ל בנק וש  

 ic . עְּבְהֲמְּ המ אפ לאל י ב a ת :למ
 F לו ₪ Dam * "ES כ אנד לע דל

SDםיִלָשַא  m) = 13 I : Nוב )ד (  

on ₪וא הביא רוש עַגְּפְת *ל תיענספ  Ayaran 
emי" ול :ּהינְרְּב  . 

 בשה
 הירמה וא ְךָאנ נסר ארה עֶרעֶה

 פלש א'נ לע ךניעבד אי

 :' ג" פ"כ עגפת : ' ד"לק ןילות לרו :' 2 'גו h 3 ןיכדסנס - כ ע"ג Pia ירחא ןרהא תודלות

 י'שר

 ענמפו רבדע בותכס תוספכ יגידבו סכומ) ססיפ לע % סעס ןיכזמס לע רפוי
 ךכיפל ןיד תיכנש נפומ לע ןיקנימ RS כר.:ע ביכ לע DER )| 1697 סרקמס
 .סתעד תפ ורמקיס סגיסת Nic ןסנס סינטקל דלכ ןמ תועפנ יידּכ ןיניסתמ
 ann כיימנ תוערל סיכר יכת.סיסת Ab רקמס ןורתפ ךכ וכיתוכר ירכד יפלו
 ויכנדכמ תוטכ) כרס לע men לו ןיכומס :ע ןיכייממס וכריס דס ןייד ליכסכ
 סתכ5 om םי .תטהל םיבר ירהא :ןכ וכ וקרד ד"וי רסס וסס יפנו
 ןיכזפס ןמ רתוי = ןיכייסמכ | ןיעירכמס סנס ןס5 ןמוכ nm) Damnh סטונ
 (saw ססמע סיס לנס sh עמוס תיעב) om ירחפ סיסס כ nis עמפעמו
 סולקנולו (ann סינש יס לעו Dion דס דע יפ לע ןיטמ תוספנ יניד ורמפ ןלכמ
 ךכ סוגרתה יפל ירנעס pe קיד לע ךניעכד סמ ס:קנמ ענמתת ) סנ"ת
 (pw סנעת כ טפשמל רכר ךנפסי oh mm כיכר לע סנעת כ םרדנ קוס
 seh רמוס י:ו ותימכ ותימ ןד וס םנמ כירס ןמ ךמלע קנסלו דק6 דלל

 סיעסר AI oh תועכ) סיכר יכתמ סיסת Ad ונורתפ ךכו וטוספכ ויכפוס לע
 כיכ לע men לו ססיכתס סעוכ ma סס סיכרו ליוס רמת (A טפסמ ןיטמ
 סטוגס רנד כיכס לע men 35 עטפספס ותופ לע ןודנס ךעסי סו 'ונו תוטכ)
 bוס רcקכ טפסמס תל רומפ קנפ ותמלמ טפסמס תל nimm סינכ ןסיפ ירחפ

 וכול דונכ ול קולתס לכל .רדהת אל (ג) :סיכרס רוככ יונת סיסי רלוקו
 ןידכ

--5320%%%%%%%9%%%%%%5%%55%%5%55%9%5%%%%5%9%5%90466- 

 רוא ב

 ,סינכ ירתפ תויסנמ ריסוס 6) mau , רק לס וטוספמ סג עמשמ ןכו ,קפסכ 7379
 ,טפסמ תומס 5 oh יכ ,ססיכתפ תוטגנמ ריסוס Ab ןכו ,תער) ספ יכ
 לדו (ג) .כורס ית תונ) ך) שי ,קפסכ רכדס סלט ,ןס עמוס סת 16( ל)כמו
 6 ניתכדכ ,סינידנ ססרת ל ניכסמ לע" סגרת קונקנופ ,ובירב רדהת אל

benייפ רדסת )ו )ד ינפ  iקדננ 6  vornמי רקיו) ךסימע  „(ipרוש (ר)  
 ךכי6
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 עמש לקח אל ו כ אְוׁש עמש min אל ₪ 12
mmף תש  zumׁשתח=ַא יושת ִת אָל רק  Trל םע  

san Slיוהמל  
 : שש me "אל (כ) Dan דע תריהל ל עשר

wa meh DET ה 
 אשאבאל ; אלו

nmתומכי לא : 5 6" תועונס <  ג"כ תיכמ - 'כ 'ז ןיכדסנס "6  
 : 5 ו'לו "5 מ"פ ןיררסנס היהת אל : '5 זכו 5 ס'כו - ap ןילדסנס כ 3.499

 יישר

 לכקמל dodih רקסד עמס ליכקס 6) ועונרתכ .אוש עמש אשת אל (א) גב
 : וריכס ןיד לעכ כיס דע ןיד לעב ירכד עמסי נס ןיידנו ערס ןוכנ

 ומ תויס) וסתיטנסס רקב תעינת man ת5 ןעיטכ .עשר םע ךרי תשת לא
 sn יטרדמ סו רקמב סי ER םיבר ירחא היהת אל )2( :סמה דע

 סנוקל ןיטמ ןיפס וסרד ןפכמ meh לע ןקכ כסוימ 6רקמס ןוכנ ןיפ לכפ :םרסי
 ןיכייחמכ סינס םי che תוטכ) 039 ירח וסרד לרקמה ףוסו רקס 7 ער:

 רתוי
ne 02 0020202000777 777777722220 00220200 50 OS OO EE 

 רואב .

 רקס דע us סנעת 6 רסזומ דעזס וזכ ,אוש עמש אשת אל (א) גב
 תסרדו 626 רקס עומפלו תודע לכק3 נפ ןירסזומ םיניידס ןכ ,(ו'ט כ

 דיעס) ססמע ףרט!ת ל .רקס ידע ינע תי oh "eh ,'וגו תשה לא .תרקחו
 אל (ב) .(ס'נסרס) ,סםיתכמ ןיפ יכ ,ססיפ In ןידס רמנויט יפ לע ף?ו , סתומכ

 סס סינרו יוס רמת 6) טפסמ ןיטמ סיעסר תיפכ ספ ,תערל םיבר ירחא ה הר
 warn 5 ,טפסמס ותו6 ?ע ןולגס ךי6סיטכ ,'וגו הנעת אלו .ססירח סנו: 6

 עפפמס תל רומל 36 ,ותתמfמ טפסמס תפ תוטסל ,סינר יכתפ סענס רנד נירס לע
 ופופ נע 6רקמס (ac נ"ז י'םריפ ןכו ,סינרס רפולכ יונת סי ר:וקו ,וס רפלכ
 תכית יכ ,סיפעטס סנס רדס !ע ןווכמ וסו , ס"נסרס 'יפ סוכ כורקו ,וסוספכ
 ph DON ‚men„ תותפ קיספמס 2137 סעטכ כר Dim ,תפס סעטנ תדמעומ סינר
 ,תעס) | | | סינכ ירח | תטנ) | | do  ס:עפ"פנו ,סזכ סתוקנתמו סימעטס רדס
 לוס תמנ) יכ ,תטנ) ומכ תעס) תלמ רו ןלו ,3" כרס 'יפ סע קדקודמ וסו
 Don כוכ6 ומכ ,ניעפס ןינכמ וס תועסלו ,סיככ «ph Se תויס) וכ ,?קסמ
 סיסיו ,('ס ג יכ6למ) כנ יטמו: טפסמ תלמ ככ תéמנ סג ,(ט"י וכ סירנד) טפסמ
 יכתפ תטכ) (טפסמ) תטכל כר לע סנעת כ כמ ונפכ ,בר לע נסומ תמכ) ל'פ
 ,תטס) סינכ יכת רק ךמסדמ סולו ,ככמ )₪ ועוספ :A יפל וכ ןכ ,סינר
 oh ,סיככ יכתפ Son תויס) כותכס סול ונפכ ,סינככ Door ,נ'ומ וכ ומרד
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Tem Somיניִמְשה םֹויַּב  ann : 
 ורדר .DIR היִנֵׁשיְרַפַּת

Pie ©)ןישידק  was 0 maל ןּונְהה שדק  
lem Op,שילת  "ya joאל קרפרמ 1182  

 ס : וְתאְוכְלְשִּת aba ולכאת Ion אל na הי
 4 mm ןּומרּת אָבְלְַל
 אל ab אתיח אויח ןמ שו א"נ

 רשבו : '6'כ תוכולנ - 'כ ו"עק ןינומ -'כ 179 ןיעודק - 'כ ד"כ סימספ ישנאו ןרהא תודלות

 'כ ג'עו '5 ת"פו 5 כ"ע ןינומ .'כ 6"ק תותנמ * 'כ נ"ע סיהנז < '6 ם"י תוכפ

 : "6 ג'כ non .'5 ת"כ ןיסודק -'5 מ"יקו ' כ"כ onen בלכל : 'נ כ"קו

 שר

 םויב = : ןמז רסוסמ לוקס יפל סנמפ סדוק רסמי 55 ונכרק Rh yon) 52 ob ןסכל
 (כ"כ 5רקיו) ןנסל רמפנו ינימט ןפכ רעפכ סויכ וכל dam סי לוכי .יל ונתת ינימשה
 כומ6ס ינימס ah ןנס)ו ינימסמ ריסכסנ ןלסל רומפס ינימס סע סלרי סנסו ינימסס סוימו
 ישנאו (ל) : 9 לתל יפסר סת ינימ5ס סויכו ועמסמ ןכו ןלסלו ינימסמ ריטכסל ןפכ
 סו ינס סת יכה תופרטו mim ילוקסמ סיטורפו סיסודק סת ס5 .יל .ןויהת שדק
 ךרדט סוקמ סווסכ בוכס רכדפ 636 ןכ תינכ ף6 - הפרט הרשב רשבו : ds סכניֿפ ול
 ap סיסי כ רחל (נ'כ (DE ןכו ס65מ סדסנ יכ (כ"כ 0937( ןכו ףרטיל ומסב

 kn ויק ןמ םייתד רסכו ת"ו - סווסכ 3ותכס רכדס 626 סוי סכקמל ס"סו (al סרקמ
 בלכל :סיימכ סרסכ סמסכ ו סרסכ om ןפ ירק ו כז תפירכ י'ע bins רסב
 סליככב ל"ת ועמסמכ כלכ 65 וניל ומ .רתומ תופנס רש gb .ותא ןוכלשת
 כמול דומלת סמ ןכ oh mon 53 Armes ספירענ רעוקו לק ירכנ) רוכמ 5
 ("י תומס) רעקנש סירכ לכ רכט קפקמ ס'נקס ןימס כותכס ךדמ) .נכ)

 : ורכס ול nn ס"נקס כמ mid כלכ Tan 65 36רש 93 לכלו
2 

330% 669%56%5%5%6%%%%%%%%50 99%99669%999565%994666- 

 ראב

 ישנאו (ל) -סס תיטפר יניינע )5 לכ ,'וגו ךרשל השעת ןכ (טכ) | ,'וגו ךינב
 bנחכ סתעו ,סיכעוכמס 0373 | ריסוסו ,סיטפזמס ריכוס סנס דע ,יל ןויחת שדק
 סתוססכ Won Ai ,י) wen םלק ישנו רעקו תתפ ,לכ6מס כוסיפ3 )יתתסל
 ןכו , סעודקס ןמ סתופ ןיקימרמו םפנס ת6 סילקטמס ,סינעותמס סירנדס תניכפ3

Bioסיפלק סתייסו סתסדקתסו ,'וגו סכיתססנ ת ףקסת 38 : רח סוקעב רמופ  
 , סווסנ בותכס 375 805 ,ןכ תיננ gb ,הפרט הדשב רשבו .(ד'פ נ"מ br פרקיו)
 bוימ ןמ םי)תל רחב, Proc ma וםוריפו . (תניכמ) ,qףרשיכ תועסכ ךללפ סוקמ
 . (י'טכ) ,סימפ סרקכ סמסכ ול סכפכ יסיק ןמ יכל וק afı nenn י"ע קנפנק רטכ , bתייק
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 אל ךפעב an לקס אל ךמעְב אישְנְו ללכת אָל
  monאל nm מב m :טלה על עמו ךַתַאְלְמ (ea :רָאָה

Ansשרפה 127 ארכוב : יִלְָּתִת 32 רֹוכְּב  
 רעה ןכ en + ידה ףגאצל ib השעתרכ ₪

Dimיהי  . ya 09? N;םיִמָי תרָעבש  mmו ֹוטָא-סע  
 אמויב םויב

 6"פ ןילומ ןכ : 'כ ס"נו 'כ ו"כ תוכולכ רוכב : '6 ,'ד סרועת - 'כ ו"כ קולוככ ךתאלמ ןרהא תודלות
 16. 'מ on תעבש : 'כ ס"נו '3 ו'כ תורוככ + '6

 י"שר
 ססו לענתס) ךתונת 6)מתתטכ ךילע תלטומס oam .ךתאלמ (ma) :ןייד תננקנ
 ספת fh .רחאת אל :עמד ') וסמ עדוי hr סעורתס + ךעמדו : סירוככ
 סיכוכננ סעוכת סידקי 5נ5 Anıhna ph סידקסלו סדקופס ph רחל ןתסרפס רדס

 סו ןסכס ןמ סיעלס םעסכ ותודפ) -יל ןתת ךינב רוכב :סמורת) רפעמו
 סד5 רוככ סמ (mc ספעת ןכ וכ ךועס) ידכ 5 לה סוקמכ וילע סוכל רנכ
 לפטמ סקד סמסכ רוכב ף6 סדפת םדק ןכמ וייודפו רמ6נס וסדופ סוי םיסנס לחלל
 סרתו6 וז .ומא םע היהי םימי תעבש (טכ) :ןסכנ «mp כ"ח6ו סוי סיסנס וכ

 ןסכל
ARR RAR RR Ro 

 רואב

 סרכעס כ Ans ,סענ פיש )כ ,ךמעב אישנו .ןרֿפנ סיס)6 sem סי רק
 וניקי לפלכ ,ראת אל :(ן'נמרס) ,ןירלסנסס זר ול ךלמ סיסיפ ןיכ לפרי לע

 oe ,סיכוכנס 96 ל'ומ וכפפ ,ךתאלמ (הכ) :סננקת 36 urpens„ ךתוֿפ
 סמוכתס, י'קריפ ךעמדו Sr י'סכיפ ןכו ,'ת ןכו ,תנמתמ סונתססכ ןסכ נייס
 יפ) 'יפ ס'נסרסו ן'נמכסו ,ל'כע "עמד ןוט) וסמ עלוי ינילו ,(8תליכמסמ bוסו)
 ערוס סנמס םלקת ןפ : 30992 | ,ספ)מ פרקי סרכסו סדעס יכפ יכ כקמ לע וטופס
 , רסליו םוכיתל זמכ ךעפדו ,סונתס תונתמ לכ ל)וכ ךתפנמ יסיו ,('ע נכ 0937(

Sheןופנס כ"כו סעפדס 35 סמלי תופיט סתלרכ ןמטסו ןייסס ,ןיעס תעמד ןמ  

 ךעמדו ,בקיס ןמ ס6למסו עכוס ןמ סנעס תל)וכ ךת6למ ותעדלט 6 ,סידעס כר
 יכ ,ךדיכ ססמ pm פתע תונתמס רחפת 6 ,רהאה אל ידנ) רכסי יונכ

omchnsוכמפ כ"זמו ('7 סי ספ) ךרסכו ךסכית ךכנד תישלכ רמפס ומכ ,יכ סנתת  

 ע'ניו + רסופמס 96 סילקסלו סדקומס (ph Anh , ןתטרפס לדס סנשי נס רקפת כ
 םיכקיס וקיקסו .ap„ לע ומוגכת וס) 'ךוועג רמת יכוכנו ךכיפ ירוכנ) סנרפ

 ןוססוקסש) ןמ ןוסנמז Io. sven 6 (hmm ןופוסיו, ומונכת (ל"כ 3 !וי)
 רוכב :סינקו.י) םתונעסל רסלי 5 | , םירוככס לע לכס סנרפ | ,יפניכס רתפל
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 שמשה אָּבירע ער רמלש vr לעימ רע ךְרבחְ
 A ת ף = וב נבישה .... . 4% ירא (וכ) : היל היניביתת

neותְלמְש קרה הלבל התוסכ הכשל  
 er ירא יתר "פופ
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 ירסו יל כיס סתפ סמכ ם"נקס רמ6 סיעעפ סעכ דע סלנחב ך) לפכ bann- לבח)
 ףל ךו הריזקמ יגלו יכפל תנייהקמו ןוכ:תו ןיד זנתונו םמ6ו erh לכב יל55 סכוע ךזפנ
 23 דע וכ טניסת סויס לכ יול ונבישת שמשה אב רע : (ביססו לוט כיססולוט סח

 רכדמ 320 סוי תוסכנו רתמ לס רקכ ביס דע וגנעקו רוזוסמ םמסס קנכו םעסס
 הסב piinor: יותלטש |: תינט וז -ותוסכ אוה יכ (וכ) : ס)ולכ סל ךירכ ןיס
 סג סרסזקו ססס תכרכל סרסו וז יכס * ללקת אל םיהלא (זכ) : עכמס תק תוכר) . בבשו

 תננקל
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 רואב

 ונממ סקול 6וסט ,רנדמ כותכס סוי תוסכנ ל"ת ורמ6 ,שמשה אב דע .ערפ
 עומסי 6 דע" on ע'כיו ,סויכ ול ריוסמו ,רח5 סונמ) וסגסי נפ ידכ ,ס!ילנ
 סיקמנ רמפס ומכ ,םמסכ han סרט תוסכס ול כיסיס , סרט ומכ לע סיסיו ,,ססמס

Inhלעו ,(ג'י דכ סירנד) םמםס ובכ טוכעס ת ול ניםת 369 :  Dan voסגכתמס סנ ןכ  
macheוטוכפ) תוסנה וס יכ  Icונבישה .6רקמ  , somלונתה לע  Assרכז ןופנ . 

 ררועל סז לכו נכסי סמכ ,ותנמס יס ,ותוסכ יס ,רכוס סמ)סס ,אוה יכ (וכ)
 Dh תוכר) ,נכסי סעכ ,קולמ סז ,ותלמס ,תינטוז ,סתוסכ וכמק ותו , סעתכ

„Dipsבכשי המב  mmסו3 ,קעצייכ  haarסימלועס ןוככ | , ינפ) רגס  mhסד6  
hinיתדמ יכ ,וספנ תמנע יתעמסו ? נכח סעכ יכלו ,ותטמ לע בכוס וס ,סדק  

 י'ככ י'פכ ןוט) תסוג) | , קעני יכ סיסו , סלילכ תענוג סככ יכס , נכסי on3 "ד . ןונת

 , (6תליכמ) ,ימנוע ת6 יתֿפרכ סימסרכס ,ינא 13792 LEE סרדמב כמנו ילינס

 ,ופרננ וו 0703 יכ ,ןילס תרוטמ סינפ) , סימתרס תדענ סכ סנ ונכגתיפ תוירככ יוקרו
 תכרכנ סרסופ יספ )"וס וכפ5 ,ללקת אל םיהלא )12( . סס) דדומ mh וז סמנו
 טפוססו ,דנכגס סקס ,סיסנ6 כנכנ סנכי יכ ןייל תננקנ סרסזקו ,יטככ Eh" סקס
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 יישב

 : ןסמ דת6 en 'גמ ןומ תוכר סרוקנס סלו ch לכ mb ל5טמסי יכר יימע
 ךריע יינפ תרקה ריע יינעו ךריע ME סדוק ינע ריסעו ינע סדוק ימע י ימע תא
 סזיקנו ינעכ ת ימעמ סומנו mn ימע תל סוית ףסכ ch ועמסמ on ןימדוק

 לוס ;לולסכ ןויזכ גסנמ וכ נוסנת נס ינעס חכ רחל 337( nes ותומנ ינע
 ול היהה אל :(ינעכ סת ולקכ ךמֹנעב לכתסמ יוס .ךמע ינעה תא :ימע
 וכ ונע סעוד יסת !מ ו ןיפס עדו סתמ ch סקוקכ ונעבסמ 75 .השונכ
 JEDE EM תכיסנכ שיסט תיבר . ךשנ : וסמינכת 5 רמונכ ותיוגס 5 וליסכ 056 ותיונס
 ויפ תינכ ךכ ודקדק דע nom עכעכמ וס סיפתפו םינרמ וגילו ולגרכ סנטק .סרוכה
 'כ לכ . לבחת לבח םא (הכ) 20375 ןופמ ורסהמו SW תיכרסס דע רכינ וגילו םינרמ
 : ערופ וילו ןמוס עינמכ סוס תל ןינכסממס 50 סוס תעפכ ןוכפמ וניל סלכח

 גוב
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 ,ימע סיינעס רק ,ימע .ינעס תונסל bare ןוס ספס ךל ןפי ספ mon‚ ףפכ
 םיינעס וכמ5 bמוהנמ םרדפכו : (ע'כ6רס) | , סוס .ס)וע3 רסוע וסקכי hd סידיטתס יכ
 , ךסע *(ג"י עמ סיעפי) סחרי ןינעו ופע 'ס סחכ יכ : רמלנס ס'כקס לם ומע
 אל .יײע סתפ וכ ךמנעכ !כזסמ יוס neh "ותו ,וכ רד סתפס סוקעכ לוספ
 von 36 ,קותד כוס יכמ סיכ ןיוסת 8% רתפ יענפוכי סוגכתכ ,השנכ ול היהת
 ,ךסנ וינע סוס ,סקותכ ו:ממ עוכת) ,סונס לע ספק ססידיס ,סיסונס ךרדכ וע

on)כיסרס  Ih hab „un Dhערפיס דע עוכעס ו כיסס) סו ,וככסמלו ותיכ  , 
 ,סולכ ותי *ס tina ומכ סיס ,וע ןיאם עדוי זתפ ch ,דסחכ ומעט גסנתס סה יכ
 ויו ,ולנרכ סנטק סרונת ךפוטס em„ זכישכ ליסס תינכ ,ךשנ יוסמינכת ו
 , .רכינ וניו םינכמ Wh תיכר ךכ ,ודקדק דע nem עכעכמ יס סופתפו |, םינרמ
 יכ ,סינר ןיפ) ןומיסת כמו *(י'פכ) ,סככס ןופמ ורסתמו סלוע תיכרספ דע
 קסע ול ןיפט סדפכ , השנכ : םרוכה רמא] * סירכוע סנכ סידעסו נכעסו לפוססו סונמס
 לכ ,לבהה לבה (דכ) en] סנרפתמו. mama mob‚ 705  ,רחתפ
 ויפו ןמוס = עיגמסכ סונס ת protyot נ5 oh„ תעפכ poty טיפ סננת ןוסל

 ערופ
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25 Bas) יזְנור AIDA גכ) תרונמלַא Bao) m ana — 
now)כ .:םימתו םפונבו | ןוכינבו ןלמרא  

 ףיזות ימעְהתַא mom ו ףסְכְ"בַא 19( Nen> Dir 3 ןח
 תא

 : 5 ם"ע מ"ג ףספ םא ןרהא תודלות

 יי שר

 ס"ס *ןונעת אל םותיו הנמלא . לכ (אכ) :סט לונג סרק סנידממ 3
 : סתטעל יופמ רכדו תכ יסוסת ססע יפל סווסכ בותכס רכרפ 606 סת לכל

 bסו) +וענוע םריפ נו סונ רלק 5רקמ סז יכס .ותא הנעה הנע םא (בכ)
 -(כ"קו םכיפ 55 קעכ כ ספ ננס קעכי קעכ oh וסז רעונו סכיסנ ויסו 997'3
 ותיק סנעס סנע ch ןפכ ףס וסנוע םריפ נו on ןיק גרוס לכ ןככ ומכ
 ויהו (גכ) :'ונו יל5 קעכי קועכ ספ יכ סמל ךלס ת6 לוטיל ךפוס רמונכ סוזנ ןוסנ
 סכינכו תנמ:פ סכיסנס עדוי mh סכתפ יתנכסו רעלנשט עמסממ | * תונמלא םכישנ

 סידע ויסי 590 Din Anna תוכורכ סיסנס ויסיס תרח סללק וז יכס 636 סימותי
Ham)תוכוס סנייסתו ןסילעב  has)סימוי ויסי סינגסו  Bisלרינ ד"3 סוסיני  

 תא הולה ףסכ םא (דכ) :וככ oh וסע oh ןיעדוי ןיפס יפ) ססינפ יסכגל
 ימע |
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 רואב

 'תכ יטוטת ססע יפל , סווסנ כופכס ככדס 835 ,סד  ?כ) ןילס פוס , ןונעה אל
 קנו on ,רלק לרקמ סז יכס ,ותא הנעת הנע םא (בכ) |. סתונע) min רנדו
 ף5 , וטנע םכיפ לו סוג ,("ס 7 תיעפרכ) ןיק גרוס לכ ןכ) : ומכ ,וסנע סריפ
 סל יכ ? סמל Pe„ תפ לוט ךפוכ רמולכ ,סוזנ ןוטנ ,ות6 סנעת סנע ספ ןפכ
 ! יקנסס תכוטת Yan , סנעת סנע 0 יקנת ןקכ םיפ סכווכסו .(י'סכ) ,'וגו קעלי קל
 כרס סכיפ ךכל ,קעלי קעל oh לע סכוסתס ליס ,נס קוספכ רמקנס oh סכחו יכ
 ,ותקעצ עמשא עמש !ותונעלמ ךל רמשס ומכ וכועסו , ספרתסו סוונ ועכ 6וסמ
 בירי 'ס יכ , רעסב ינע כלת פו : כרמל ןכו ,תור ילכלו 3( mann) sh וכק יכ
 תפ ביכי וס קוס סנפנ יכ han„ 55 סימותי ידסכו ,(ג'כ כ"כ ככ ילטמ) 03%
 םא(רכ) .סדפ דעכ סדפ ,'וגו םכישנ ויהו (גכ) .(6" 'י נכ סע) ph סניר

 ףסכ



 םולקנוא םונרת םיטפשמ בכ תוטש 34%

 אָרֹויִגו ס) :יִהֹודוהְלְּב ַײד אְלְו הרנותיזאל רגו ס אטול

— as 4 * Para Diva םִרְנייִכ ונהל 
 לָּכ (אכ :םירצמר אעַרַאְּב DW הְנְמְלֲאזלַב (אכ) : םִיִרַצִמ

 אלסרא אל

 : 'כ ע"ג 'כ ם"נ מ" רגו ןרהא תודלות

 י"שר

 (seh סעל תעוי < םרהי :תתפ דקני) | ךרלוס טריפ Bis יפל סיס ךומכ ןיפ
 םיסכ Dh Dh (:"י סירכד) And סוקפכ סתימ וכ סלענ רככ him סרסי
 סתימ בייס סדוכע wb לע םריפ נס יפל Ah 'ונו יסס סקס תק וס וסס
 סמ P רפול .סיסנל) הבוז ןפכ P םריפו 3 סתימכ תודונע לכ רעפת קנס
 תודוכע ןסס ךסנמסו ריעקמס סברע ינ5 ah סימסנ סינפכ תיקענס סדונע סתינז

 סדנטל סכרד ןיפס ןיכ ךככ סדכעל סכרדכ 73 ("ע (bo ססילע סיבייסו סינפב
hr 336 723קסנעסו ףפגעסו ךכרמסו דנכמס ןונכ תודוכע  mhסתימכ  bh 

 סיעסי) ומכ . (1:'ע9כ ר"ייבפרטגוק סיככד תכיל .הנות אל רגו (ב) : סרסוקכ
 םירג יכ :ןוממ alas .ונצהלת אלו :סרסכ ת6 ךינומ ת6 יתנכסכו (ט"מ
 .תפ3 סיכנמ ספ gab ךל רמולו ךתוגוסנ | לוכי וס ab pam oh -םתייה
 £0 om סתוקכ דנו םנכ ספ רג ןוסנ-לכ .ךרכמל רעלת Ih ךנס סומ

 ב
.8 04 4009900069 90900090990090009090090609 3309 

 רוא ב

 סיטפסמב ןפכו = , ריסוס תוככדכ om ,(ג 'כ (did סירחפ סיס36 ך) סיסי 6% ססינע
 , םרחי .סנעמ יכפנמ ab תללוכ סיס)5 תמו ,וטפסעו רנועס םנוע (Sara יור
 בייס סיסי ,סרמל nat Sch mon יכ ,סרמי רמס, )"1 ן'נככס בתכו , 7"כ3 תפוי

 סירכד) סוס סרק יכ טנעתפ 30m ונכקטס ןקס וסמכ סכת תייסו : ןינעכ |, סרקימ

 (nd ססוJoh b ,סרס) סיסי Saas קכוס סנ תנוזס בותכס use ןכתיו ip)„ 'ז
 ,סרתי ,ודנל 'ס) יתלכ סיסנ6ל חכו כותכס רועפ ,ודבל 'הל יתלב .ל'כע ,ספנסב
 סייעגמל ססט יפל ,יכמ סזכ ןיפפ וכטסי סוכמ יכ6)מו סימטס תותכ) סיסנווספ רובעבו
 .ודנ) 'סכ יתלכ  :רמ ןכ נע ,ויתרפמלו 365 סיתכזס וכו , ןת6מ 119 קיפס)
 ph יתנכפסו ועכ ,(ןפנהקהסיומ) 73*8ו ז"ע)3 כייכ"פרטנוק סירכד תפנופ ,הנות — (
 , םהייה םירניכ + ןוממ תלזנכ , ונצהלת אלו . )59( , (וכ עמ סיעפי) 0903 תפ ךינומ

 m ,סירכמ ןכפנ ספייס סיכג יכ רגס ED ת סתעלי סתו : ונינפ) סרופמם ועכ

 bo ןכו , יסס סקטמכ נס לכ לע ססרימ יומכ ,ולילס סטסו סקולעו 8953 סיסס
 .רבעס) ומכעכ וס םינרסש כופכמכ וסעכ תל ותופככ וימסכ וכמכיס סד6ס טפנ תודלוסב

 .סנפע ספפנו סומ סתעמד יכ , סיסכנ תלעכו סריטע oh ,הנמלא לב (אכ)
6) 

 (ןטנוריינעב ןטטרמוו טיװ : רעיה , ןט5טרסטכעריוו) Contrarier 1"ע): ר"ייסרטנוק )1



 אץק  םיטפשמככ תומש סולקנוא םוגרת

senכ אל : סמ תל  m)םע בכלב : 
ame 2 mהב ; | . 4 םכע  aכ :ליטקתי אלטקתא אֵריֲעְּב תמו .  

 ההיל יְִלב חי האל אוממע תועמל חב ₪
 ודבל (Nor ןהְלֶא ליקי

 יד
 ב "כ ה OR ןילדסנס - bh 'ד תומכי . ספ תוכרנ בכוש ]רהא תודלוה

  ppmככ .  danג'ס ןילהסנס - 'כי ס"מ סקופ יתלב ₪" :

 "ישר

MAתמוי תומ המהב םע בכש לכ (חי) | :תופסכמ תולמ סיסנסס סיס - 
 סיכ ₪6 "ע) .םיהלאל (טי) :ס3 ססיעד ןקכ כוקכס העכרככ עבור .סליקסב
 (oh רמפס ויפכע סיכת בותכלו םרפל ךירכ סס (יכי:כ ד"מנס) סיסנמ) דוקכ

 סדוקנ ספ סביפס םרכ penene "סו "וכו (sin !לס סידתפ סרפל ךיר5 יס
 ריע הויל רכדמ = סזיסל ךנמ ספל םרפנ ךיר5 ריענ רבדמ) PM ןונכ ףטסכ
 עמסמכ סיכנמ לכ םרפמ mh סמו ar) BB ךיר5 pyn3 סילגכלו סיכלמל ןכו
 nd ומכ ת"תפ סדוקנ ליססכ doh emp weh עמסמב | סיס)5 לכ סיסנסנ ןכו
 ם'מכ רח ךרדכ mb םי on or ןיכעכ רח | ןיכע ן"מקו ח"תפ) ריטנ רכדמל

IDEENןכו רכדמ ךנמ החלב עד )03,  Din. WI.ריע .סזיפכ -  
 (ו"פ סינ:ת) וכ ha .רתפ סוקמכ ססינע סתרהווספ (Ph סיס: ןכו רכדמ

 ןיפ
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 רה וב

 36 ססל ךורע ןיפ סירז סיסעמ ידי לע ופ ,7כ) סרכיזנו 9373 Ob יכ ,ננוסעס

 נכנ ,היחת אל .סיסנכ ופנמנ סיפסכס גורס יפ) ,ספcכמ רמקו ,יסס ס)ועפס

anוסו ,תמוי תומ רמ6 תותימ  minכמ ספו ,ונככקמ ערס רענכ וגינע ססע  

 nen סעטסו , סתוס om 690 1633 וכתוש (Oro כותכס 93 כיעתס יכ ,סיסת )
 , סנקתס יככמ )ככ ןילס ןכו ,סיכתפ סיתפנ סיטוססו , סמוסמס תככ ססס ת6מט 6יסש

 ערס רינג לו 3וטס סוקנ נו ,ומע סימימס סיסנס ססס סככ . (ן'נמרס ירנדע)

 'ס סע נס תועיפס לנ) סז יכ ,סיפסכמו סימסוקו סינגועמ Ih עמסכ ו  ,ותלוזמ
 ףסכמו פתנמו ןנועמ סימסק ססק 'ונו 73 85מי 53 : סרות mens רפסומכ ,סיספ

 ןיפ !הפשנמ :םרוכה רמא] .(נ'י 'י תי 09937( ךיסנפ 'ס סע סיסת סיעת ,'וגו
 ןופסס ph סיחידמט יפכ ,סתימ םנוע סיכמו , םממ תופסכמו סיפםכמס יקסעו 9373

 . ןעמוס וס תל | תוליסכמ תופי תוכעוס 96 ותופ םיֿפינמז ,רפויסו תמפס ךרדמ

(Mm)תדננתמו תכקופמ סמז יס תוס סניכסספ יס) סתימכ וטגוע , המהב םע בבש  
 קקזס) תופסכמס ךרד 5 ,סיתת 5) ספסכמ dh סרסופס תלו סכמסנ| ,עכטס 36

 ךל יתכפפס ןתופנ ,סעיליס 5'5 תחת ןפקנ ,םיהלאל הבז (טי) . [ןניפ ןניפסנ
 ססינע



 םולקנוא םונרת םיטפשמ בכ תומש 0
 תצְסְרָאָמ N יִּדאָתְלּוהְּב Say בכשו קרשראזאל

DON | he) w Nמיק 7,  
 : ותניאל ל 5 ּהניִמייקי םא (mM) % :הש אֶל ול הָנְרַהִמ

 nd main םבָא m) am? mas 812( ןֶאְמ
 קה ee ar ap הקשו ףסכ ל

 וק קתָי «NEO הי 2 paves ya /ןו -
 : הצָהֶלּותְּב יִרֵהֹומְּכ הפש = \ ( ס 0 aan ה

 אשרה ו אל

 ד"מו '3 ש"ל תונותכ ןאמםא : '6 "מ ןיפודק .'מ 'מ סערהמ : '5 ח"כ סע השרא ןרהא תודלוה
 ..'כ BSD הפשכמ :'5 ע'לו 'כ ט'כו 'ת יתוותכ ףסכ : '5 ו'מ ןיפידק - 5

 :/ "סו hp ןיכדסנס - '6 'ד תומכי

 יישר

 סכוקכ סל בתוכפ ותחנ םימ טפסמכ רסומ ס) קוספי .הנרהמי רהמ :ירנע

 סנותכה ת םפוסס 35h ףסכ סיסמת כולק תוסס .תלוהבה רהמכ (זט) :סנֿפםו
 סיסמס סרעגס יכס) סמע בכוסס םיפס ןתנו (כ"כ סירכד) רמקנס סנופנ סמע בכוסו

 רכרש 696 תונקנ דחו סירכז דח ןיד pas תמות ק5 .היחת אל הפשבמ (זי) : ףסכ

 כותכס
—094 9 94H H HIFI HIHI P FF I POT H GH HIHI OH HF OLE 

 רואב

 די ינטמ) רנד ככ) ןיפסי spp : רמפע ma ,סיתפ ופרקי סנינע תנתת3 סילכוקמס
 וס ומ 73901 , סכסמנ סי)תפכ תלע יכ ,תימופתפו תוריסמ ןוסלמ וסו , (ו'ט

 ,השרא אל רשא . רקס 99373 סנולר ת6 סעיו , סלותנס Dh תיסיס |, כו

ohרהמ .) כ סירנל) סרות סגפעכ גיתכדכ | , ס)יקס נייס ססרפ  

 םריפ ךכ ,סנפםו סכותכ סל נתוכפ ותש6ל שיש טפסמכ ,רסומ סל קוספי ,הנרהמי
 enden לע סכווכס עספס ךרד לעו ;תיירופד סנופכ ד'מכ Bin ,"ז י"םר
 ,תונוננס כ'ות ןוטנכ סיפכקנס ססו ,ןיפוסנס 9295( ותסור6) pen סורפספ תוכורודסו
 ןיפוםנסו ספותס יכר5 ס)  ת)סיס נותכס רועסו mom‚ סיפרקנ ברעו ימרפ ןוסננו
 Son ןיפ יכ ,ול nme למ6 לו ,סוס ןופנכ כותככ רעו ,ספ8ל וכ תויסל
 . (ן'נמרס ירנדמ) ,ערפי סלתתמ ס3 ןופסי כ סו ,סלכ oh קר ,סנפסיס וינע
 כסעכ , תולותבה רהומכ .סכענו סנפק3 ןיפוליק ףסכנ ar וכס ,היבא (זט)

Achךרטליו סיכותנס יניעכ סלספ יכ סעטסו ,סס) תופופכס | תולותכ) סיסנס ונתי  
 , סתפמס monde וס יופכו ,כסמ סל nm כ ססו ,ןתמ סל (no סינפ
 , ףסל סיסמת him , םכופס ןיכעכ 359 וס סוס רסמס ןינע יכ נ'וכ ורמלו

 ,ןיע hand תוד)ותס רנד סנסמס וס ףסכמס ,הפשכמ (זי) .(ן'נמרס ירכדמ)

 38 סכסס סתי סי)5 תסתוימו סע סמלקפ סעות an ס)ועב סעוגת םדחם ספוכס סמדי
 בנוסמס



 עק  םיטפשמ ככ תומש םולקנוא םונרת

 ns וילענ 3 Des Beh זריל היִרְמ mer וא
 2 —“ 2 ben אָמְלש הימע

mo N 0ם םלש ומ 59 המ  cherכא  
 ריכש"סא םלשי למ ₪ ִיֵלֲעְב was םָא dien אל
 יבוש סם :ורכׂשב אב אוה — תאוה

me IS) (16)שיא הרתפי רבב  anרשא . 

 אתלותב
 אל

 :'כ ע"כ תוגותכ הלותב : ספ "כ וילעב :'כ 775 מ"פ רבשנו ןרהא תודלות

 יישר

 לט ולעכ ספ -ומע ןיא וילעב = : ןיסנוסכ ביקס Shen לע (md 63 .לאשי
 סכפנמ סתופב has ןיכ .ומע עב םא (רי) :ותכקנעכ !ופס סע טיל רוס
 תעקנ ומע תויסל ךירכ Ph סנס .תעסכ ומע סיס תרכתפ סכסנמכ וספ ןיכ
 רי ורככסב h3 ריכפ 656 לופס mh רוזס ספ .אוה ריכש םא :סתמו סכונס
 טפסמ ול ןיֿו סעתסכ ורכס י"ע mas ונס סנס לכ ןיֿפו סנפ3 נו סוס רכופס

 ימכס 13 a ךכיפנ ם"פכ ו5 ת"זכ oh וכיד סמ 'יפ לו ןיסנוקכ בייתתס) לוט
 .התפי יכו (וט) : ם'סכ רמו סדוסי 'כ ק"שכ "מכ סנסמ דליכ רכוס לפרסי
 ןוסכ יותפכ ימר6 ןוסנכ לודס * כדי יר6 ומוגכת ןכו וכ תעמופס דע סכל לע רכדמ

SD 

En 2 2222.27 22777 2222722722. 2. 22222 2.207,702 20 

 רואב

 וילעב (די) = . ותכפלפכ !וסס סע mh רוע לט ונע ספ ,ומע ןיא וילעב | . ותכפלמ
 . ןיסנוסכג קוקס רועפ , סנפסס nos ל6וטס תכקנמב ליפסמס םיספ , ותכפנמב ,ומע
 ,סוס רכופס די ,ורכשב אב |. רוכש 896 לופס טיפ כוסס ספ ,אוה ריכש םא
 לוקס טפסמ ול ןיפו , וכ En וככס י'ע won ונס סנס לכ ןיפס ,ס)6סכ ו
 ךכיפ) | , רכס כמוסכ ו סנס רמוסכ ספ , ןניד סמ םריפ לו , ןיסנו63 בייתתס)

 כמופכ רמופ י'כ = , סנס רמוטכ רמוס מ'ר oben„ 759 רכוט = , 35רטי non וכ וקנתנ
 יכ ,רכד ןיפונפתס יניינעמ רכוס3 כותכס םכיפ כ וירכדלו ten„ ל"כט , רכש
 mh לכוטס ןיד עולמ סעט תת |, לכוקס דיל רופס תפיכ לע 3סומ ורכסכ 3 ןוס
 3י קמסש mb ונפכ aaa" סיליספ לע, ורכקכ 63 סנכת ע'כיו , ל6וםס ןידכ
 , יותפס ןינע , התפי יכו (וט) mach„ ןוסלנ סגכותמ ןכו pen„ תלות
 סיננוקמס סיַײנע ול סירכלל בנס תייסנ | ותפרוסו ,למוע וס ממ קס 7030
 סיככד) סכננל סתפי ןפ :ומכ , כטס עפסמ סדננט סימעפו = , ןויפדסו עותס ל

„(FEDספ לע יבל סתפכ ס8  mh)מ 5 ') , mon9 ספ) יכל רתסכ "( , 
1aסבל סעמיו , ליכסס) סעי)ט סתעל ןיפק סיסנפס  Sonסיככדס 36 עומס  

 סילוקמס : 9 33



 סולקצוא םונרת םימפשמ בפ תומש 558

ya mannםֶהיֵנְׁש  SONןי הת יה  ma 
As ° 2 u N; 

 הו טישוא אָל םבא

 man ּהיִל ORT אָמְּב % אָלְמְּ 0 חלש אֶל
 m» mn Dam :םלשי אלו וילעב חקלו ּוהעָר

 : לש אלו אהקפ  םלשו ומעמ הנני בסאו(
ye aaההורה  DRM NZ DIN) manויָלעבל  + ₪ FORT TONיחל םלשי היפעמ  : 

ET Minaאָרכִתא א אל  San 
 אָל ריֵבְתַּד ןידהס ית פ :םלְׁש

RENTE 0 9ם: ne * Ans רה הרכח ןמ רג; ער עמ ש"א ask סי 
 רבשנו

 "5 מ'כ םאו : 'ת ס"מ תועונע ..' ו"ק ק"כ חקלו :' ד"פו 'כ ג'ת "כ אל םא ןרהא תודלות
 2370 ובו כ וק:ספ כו: 37 ק"ב הוט יזע

 י"שר

 הקלו : ןיסנופכ son vb ךכ רתלו די סכ תלם det mind סכ םפתססל
 - ףרטי ףרט םא (בי) :סולכ mio ול יםלשי אלו :סעונסס .וילעב
 הפרטה :כוטפו סגוקכ .ספרענס סידע bיכי .רע והאבי :סעכ סיס ידי לע
 oben וכס ספרט pr ספרטס 05 oder ל ספרע רמוס mh .םלשי אל
 bh„ כז תפרט .סנסמ סימנו לעוסו לוקס תפרע :סנסמ | וכיטט ספרט יו
 ומ רכסי וס תמו כותכ ירסש ןכ רמול ןוד) Ten יעו סנסמ וייל םתכו בודו
 יו (גי) :כיכסכ לוכי = ןיפש סיכסו רכש ףס לסל לוכי TB סתימ סמ סנס

lx 

 סי .

CA AAAAAAAAAAAAAAAARARRAAAARAARRARRARRAARAAA AAA 

 רואב

 , וילעב חקלו .רנדכ דיעיס ,האר PR .'וימ ןמ רינתיפ ופ, ע'י סגכפ ןכו
 הקלו :םרוכה רמא] .ןיסנוקכ רוטפ וס ,סונכ כמופס ,םלשי אלו .סעונקס
 לע ספילפוג סתיקל ed ph סנו , ן'מנמכס ומגרפ ןכו (י"טכ) סעוכטס ,וילעב
 , סדוקס קוסככ כותכס רכס ול תמו לע סומ חקלו | ילולו ,סידיכ ספתכ וכיפע רנד
 . [סכתל סמסצ ונ סלטי כ כתפסו ,תרכסנס ול סתמס סמסנס Ah קקי קויככט וכועפו

(m)לק סז לע ,וילעבל םלשי  manתיק ,דע והאבי(בי) + סינכנס ןמ ורמסכ  
 ול סיערכ יתט ירפס son סערס )לי רס6כ : כיתכלכ ,דע) וכ תויס) ספכטס ירבפע
 יכו (גי) .תניכמכ תיל ןכו ,ימכםוכיסו ע'כי סנרפ ןכו (כ"י ג סומע) ןופ 373

 סכ תופעל dydz , שיא לאשי . ןיסנופכ בייתס לוקס לע (nd 63 , לאשי
 ותכפנמ
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[ar N ₪רַבָג  many4 :ּוהָעַרְל  )> 
 iR -לא שו \ רמיא וא רות וא רַמֲח
 IN רומח והט 7 יא א ןתי Ana רטמל אָרְעּב לכו

 j anal TON רוש SEIN וא רַבָּתֶא וא

 N רבְשנדדוא תמו רמשל Napa 0 a7 תיל
 2 ווד

+ mayהַאר ןיא : Ayo 
 הוהי

 תעבש : 'פ ג'ע פ'3 האר :'3 ס"ג ק"3 תמו : 7 ג"מ פועוכ6,- "5 ס"כ כיזמ ןתי ןרהא תודלות
Fa fr 

 : 'כ 'גסכומק < '₪ "פו '3 ת"ל פועונק - ספ ע"כ

 י" שח

 כרקנו = * וניתוכר וסרד ךכס סידע ול  כ"קלו עבסנס ןעוּכ יתמיסו לפכ ימונסת
 ויה ות סעובםנ רמוס סת יס סעונס וז סכירק .סיסנפס }כ תיכס לעב
 וכ סס = לפב) ויסקי «ID סמו הפכו :.ןחג בפ ןוופפו עו וס
 'ס תעובס די תומינס סטמל מנו די Binde ןסכ רמלנ „173 לוקס סידע
 רשא :סעונס ןלכ ab סעוכפ (Po סמ ודי ns 05 oh ססיגש ןיכ סיסס
 ירס ןינע תעכשנס סז לוק יכ דעס רפי Ach וטוספ יפ) + הז אוה יכ רמאו

 סס סירסכ ph סעליס  ch ורקקיו ססינס רכה כי ןיניידס דע Ph וס
 ומלסי ןיפמט | וק5תכש סידעס 0 ועיסרי סו סינס סנסי סו רמוסל וסועיסריו

dut Daנק סעונס ותו ןיכייממ ןיסש דמנג סז וס יכ וסרד ל"ורו .רעוסל  
 יכ (ם) : ven <« רחועסו ך) בייס mh ךכו ךכ רמול תלקמכ סדוס ןכ 6
 (Pe סנס mes סרעלכ (Dach ססרפ .רוש וא רומח והער לא שיא ןתי
 ברקו בכנס נמי ל) ch םיפס תיכמ בנוגו כתכט סמכ סבינגס ת5 וכ רטפ
 ךכיפל רכס רמוסב סרוק וז סספו וו סעוכטכ wöv רטופכ תדמנ סעוכסל תיכס לעב
 סנוסס לע ל35 סנש  ומעמ בלגי 302 ob כתכ5ס סמכ סכננ) oh רוטפ טיפ
 ריעיס ספור ןילו סיטסל ידי לע סקוסב סכסנ ול רכסנ ומ ומלטמ Rn ומכ
 לי סכ DEM hm ויככדכ וס ps ענפי .היהת 'ה תעבש (י) 29373

 םתפפסל

--93300%5%%%56555%%5%%5%%9%699%%%%%%%%5556%%9%%94%%- 

 החרא ב

 ת:קתכ סלדוסס ןינע סזמ 79( ל"זכו , ועוספ יפ) נומכס רועט ךכ | ,רמוט) סידעסו

 סנגגנ ביית לוסו , רכדמ רכס MEI , ןתי יב (ט) | . (ס'פרו ן'גמר םוריפכ ןייע)
 . םופלס תועט וסו | , "כיטכ כג 693, כותכ ע'כי סוגרתכו | , ןיסכוס3 רוטפו סדנקו

 /(ח'כ גי h' סיכנמ) רומסס תל רכס )ו )ננס תל aha לכ ל ועכ ,סימ י'ע ,רבשנ

Tom II,ןכו ב3  
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mp pn na og many N 357 
 קצונווד םֶרָקְל אָתיֵבְּ

 DT טשוא אל Ds m הל אל 8 םכיקלאה
man היל SB אָמְּב a ₪ ( : והער Hann 
ee לב לע 9 לומהדלע רוש-לע עשפזרבד 
y רמח ע רוה לע ב = =m 55 לק bs Ak a na לע השזלע 

  TEN aרמאי  nme TIירא רמי
 אי Em m sa a רע הדו

cs ale) ARE mine * 
m 27 

 לע םלשי איני פיה: ןעיש רי רשא

ma m דת םבינש = םבלשי anno 
 ירא והערל

 .BSD an 3.3 ןילזטנס EN ע"ב ה גסוק'כ ברקנו ןההא תודלות

 כ פא יד כ קייב לב סע Al במ —

 הרבא ': כ ו ג'ו כ כ"ס ק"ב רוש לע 777

 ןיכדסנס  י 'כ ז"ק ק'כ דע : ha מ'כ 'כ ז"קו סע ק"כ הז אוה יב: /ה 'ס כ"כ - 'כר'קו סע ק'כ

 : לכ ה כ ;'ג ןורדסנק an ד"ם.ק"ב רשא 273.4

 י'ש ר

 עבםינו סז סע ןודכ ןיכיירס 36 .ברקנו : תיכנס לעב םוסס סוס רמופס נו .  בנגה
 ודיעיט .וקעונסכ ןרקט bins .עשפ רבה לכ לע vᷣtz : (m) ודי קם Ads ול
 .והערל םינש םלשי :סידעס יפ לע סיס וסועיסריו וכנג ומלע לוספ סידע
 Dep וככג ומנע וסס לעכו ונמיס 2 רמוכ ןודקפכ ןעועסס כותכס ךדמ)

 ימונס
COOLS OO 66—3390440009000000499 0004009904994 — 

 רואב

 ןולל = , ןניידס 35 ,םיהלאה לא .רעוסס , תיבה לעב (ז) . סינעבל סנט ננס
 ,ולי ספ 635 סעעסו ,סעוכס yo ,אל םא . ו9סכ ודי nie כס וכ wach סז סע
 סנירקפ סוס סכיונכ ל'זכ ולמכ ןכו ,(ג'כ כ תיפרב) ריו 'פ3 סז ןוסלכ En ןייעו
 ומ ,רפ6 י'ע ספ m‚ ןוקקפכ עקפט ,עשפ רבד לכ לע (ה) . סעונט) יס וו
 , רמאי רשא . 1773 ןולקקססס ןיליעמ סידעסו , (DE עכסנס , ועלע רמוסס י'ע
 עכסנו , רמוס י'ע ות בגג י'ע ספ „226 ןוממסס , הז אוה יב .לעס ול דיקפמס
 ופ ננס oh ‚Por ופופ וכיימי רק ימ ,:םיהלא ןעישרי רשא .רקמנ וינע

menדיקפע) רפוזסו 30 ,והערל םינש םלשי . ןיעמוז ופנתנמ סידעס 16  , 
- m 

 סידעצו
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 םיצק קרֶאְצְמּו שא MN 122 may רונ קפה

PCR RNוא הרמקה א שירג לכו  NAARט " לש לולב אָמְלש קח וא  

pen aeםלש הרשה זי  m Dr 
nsירא  aריב 0 יוסי: ג תהעבהיתַא-  

 א a vb שיא Ten יה רש א דא םמכ ןהטרז הא ןתו IN ADD mama רב
Hamas san raתריבמ בנֶנְ רמשל  םבילכ  

maiלע ל  mבג אַצַמבַא שיאה  oben 
 Bay אלדיסבַא ₪ = + םיָנָׁש ARE אנ סא 0 זירה

 Re) ee < . rs : אבנג חכשהתו א'נ

 בנגה
 Br .ןופודק ןתי יכ = : '3 ת"סו 'כ 'סו ס"נו 'כ כ"כ ק"כ םלש : 5 'ס סע האצמו ןרהא תודלות

 :/'5 ו'עו 'b'פק'נ בננו : 'כ "כ םועוכמ :'3 חתכי 'כ "קו "₪ גי ק"ב

 : 'כ ו'קו'כ ג'ק ק'כ אצמי : '5 פ"י תורוככ

 י'שר

 סמקל ופ שידנל עינסט דע .סילוקכ סכתינש * שידג לכאנו :(1ז"עלכ םג"ודרק · םיצוק
 : סינט סעפ סתומ רינג ךיללו וריג ת6 סכמינפע -החשה וא : עקרקנ תרנוסעס
 סקנמס סילוק ידי לע סע5עמ סלי יסו ולט ךותכ קי)דסס פ"ע6 . ריעבמה םלשי םלש
 - שיאה תיבמ בנוגו (ו) :קיזפו לס פלש ותלתנ תל רעס נס יפל ס)ס) בייס
 אצמי אל םא (ז) |: סינעב) סנס נלגס .םלשי בנגה אצמי םא :ויככד יפ)

 בכנס
DIOS OS 5%9%%9%5%%555%%55%59%%%%9%595%%%55904+-- 

 רואב

 cha לעב רטס )₪ ,שא אצת יכ (ה) . ויתודט נפיממ וקז סוס וכ ןתי ,עקרק
oh phם'גולכק ,םיצוק = .סייממ תוכ י'ע קיוסו ,ספי  | obs6")כו ,(י'כ)  

 תלרקנו ,רקנ תדמועו ,עקרקנ תרכנותפס ,המק :םדנו ME ,שידג + (ןוטטמיד)

 ערש סיטרעכ ק'דר) ,תקלכ סנכ סמק hrs יפל ,סמק ,סלנקנס סלוק ספונתס
(opנו ,סממ ספילסמ ,הרשה .  Sesmוג שיא ןתי יכ(ו) .ןיידע ', 

 רכזכו ,ל"וכ תלכק יפכ ,סננגס ת וכ רעפ ךכיפל| ,סנמ mes סרמקנ וו ספרפ
 לעוק3 סינעס סערפסו |, סנתכ סרעפנ סילכ ול ףסכ mic ךכלס ינפמ , כותככ סתס
 , רומס) סיעוכ 773 ןתגסל ןכרדט ones„ לכו ספ ו רוס ול כועס סכיכוס ךכלו לכס

daסתופ ועכי  ‚rsםלשי 1370 , שיאה תיבמ בנגו . )1308( , 
 בלגס

 .(ןועטסיר) chardons ‚235'1 ם"ינודרק )1
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 Dar mic a שש ם ו :םֶלשי
bsשיא רעבי םבָרְכ וא לקח רג -  eeתב תו חשו 0  

 ןרחוא pn Dim ma Wa הריעְּביתֶא לש
 en המ יש ּומְרַּכ במיִמּו והָרָש בטיִמ רַחַא

EN ——םֶלשי ירא ₪ :ם שי הימְרַּ : D > * 
"m:קפנ ו  

 אצה ירק וריעב

 ס'מ ןיטיג בטימ : 'כ "יו rn '6 'ג ק"כ : '5 ע"מ ןיעינ רעבו : 6 זי ק"כ חלשו ןרהא תודלות

 : 5 סו 'ככ'כ ק"כ אצת : bו"כ ק'כ םלשי :'כ ת"נ ףהו 'כ ו ק"כ bon 'כ

 ויש ה

 יכ :טכיעבו mh ma סמסכ ned סלוכ .רעבו וריעב תא 'וג רעבי )(
 וֿפ 1b pen תחשב ופופ קיוו וכינמ לש סרכו סדקכ ויתופסכ ךילו' :רעבי
 לעכו לנס ףכ :ךקהפ:יקמ סולט וליתונכ וסכיפו ירעככ ול סכעכ תונסכ
 בטימ oh שיק לע סדסכ .רחא הרשב :תכעבמו תלכוקס ןפס pn וס
 וכ סנםי pm יפד עקרק וכ סנס 3 סלו ןיקטס mh ןיפס + םלשי והרש
 m). DE תידיעמ ענס סוס וכ ןתי עלס וקמ סיס oh ויתווס כטיממ
 האצמו :סמנעמ rad - שא אצת יכ (ה) : תידיעכ Do) DE pprodt כותכס

 סילוק
TOSSES 000009090 9 0000 9909940000 HIHI I HH FH HF Ee 

 רואב

 , סינר) כסות יס סיפעפו ,דכפתת ו סינכ bs סנו ,סכקמס סע ליסט
 סיימע ותעל) onen ,*ןייה ןוניפ דכ mh דע רופת דע רותמ, סגרת סונקנופ סנסו
 כוסמ רמלמב ןיפט דועו ,סעמס תסנס דנג וסו ,סע דע רופס דע (mE רפות
 bתיכמכ ל"וס וטרד ךכ) ,סיכרס רות וינע לופיט ,ףוטעו ןונק DE דע רופס דע
 5סירפ יפקד עמסמ (6"ע ס"ס ףד ק'נ) San קרפ3 לרמנכו DND„ לע יֿפקד
 תנמש כפול ןכתי טקפס ךרד לע סנסו ,(סיסומת סזכ ס"רס (am וטוטפ יפכ רקד

onוכרדפ , סרקמס ספ ןפכ יס  mo)ססימולו .תויממוק ,ירק ומכ ,לעפס רפות , 
 :וליכ b onנמתפ לועססו ,סלעמל Info Finn נמס do som וסו ,(ויברעוודט)
 nad סנכ ,רעבו הריעב Am רעבי יכ(ד) .ספמתו סענרֿפ נו . םלשי םינש
 לע סרכו 8763 ויפועסכ ךילוי ,רעבי .('ד כ 95703( וכריעכו וכתכ6 ומכ ,סמסצ
 פוס ,רעבו .לגל ףכ ךרדפ pn vor ל"ז וכיפונכ וכמפ ,הריעב תא חלשו .ורינמ
 בטימ ירח שיש לש סדפ3 סנווכסו nd„ ,רהא הדשב יתרענמו תנכוקס ןטס יקונ
 (ס'נסרס 'יפ ןכ) נטימס ןמ תומסכס ah למס יכ ,קזינ לט וסלס 6"י . 'וגו והדש
 ול :סנם 52 סלט ,קיומ לש hin ,(ב'ע 'ו ףד) ק'ככ ןינפ רכ mh כר תטלכ יסו

 עקרק
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O8היל זריל  amול ןיאז-םבא םכלשי  Bela] 
D8 ₪ mm7 .  

name" Nameםא ₪ 5 ותָבְנְנּב הייב  —X NT 

 רומחזדע רֹוׁשְמ הבנ:ה 172 רֹומֲח דע רותְמ אָתְבּונג

 הש בה קת יהד) סא דיה אה
 םלשי הת רח רע ןח 0 2 pam דַח לע: ןַײַה

 םלשי

 ד" ק'כ < '5 ז"ע ןיפינ אצמה : '3 '3 תוכמ - ' ת"י ןיפודק י 'כ ג"כ סעוס ןיא פא ןרהא תודלוה

 da ' ד"ס ק'כ םינש :'כו'נו כ .ns "5 ס"עו '3 עו

 י'שר

 נע כ סוס ננס ןימ ול סיפוכ םיס רתלמס וגרס oh וינע בייס ול סיפד וסנרסי
 נפ ותוסרכ .אצמת אצמה סא (ג) :ןוממס לעב ת6 גורסי קנו תוטפנ יקסע
 סייח וכ וכ סיס ןיב לפכ יפונקת ללככ רכד לכ men» רע ,רושמ :רכמ נו הכט
 ober סדכ6 לכ לע dydt לע ספ do רח סרקמ רעפנ ירספ סיית םוכ וכ ןיפס ןיכ
 soon ימד ומ dm ₪06 סיקמ וכ סלעי לו . םלשי םינש םייח :וסער) סינק

 יכ

-9093306%%%%5%9%%%9%09999999%0%%5%59%96%999%996466- 

 רוא ב

 ןלקס לעו ,סשמקו סעכר6 ימולסתו לפכס לע ןכו ,רכדס לספנ ן6 דכ8) oh ןרקס
Arsרמלי ןיעכ ריזחמ  : semןכו ,(ג'כ ס 6רקיו) סנזגְס תפ  oh neinןיפ  

 ספ , פוס ךכ כותכס ME סתעפ ;ןיעכ סביכגס ןיפס עמסמ ותכננ3 רכמנו ול

 ןיפס תותימ יכייס  ןידכ ןיפונעתמ כוטפ בכגסו ,סיפד ול ןיפ 'וגו נמי תרתפכ

 ('ע כ'ע ףד | ןירדסנס) רמנכ | ד'מל כילו | , ןימולפתכ סתופ ןיכייסמ ןיל תיכס
 ,ויפדכ סתופ סנק יכ ,ביססל ךירכ וכימ ,  ןיעכ Poh ססו Pin BE‚ סילנכס ףסש
 ; רוטפד יפדוו סליספס ספ לנ6 ,ןיע3 ססש דוע לכ ,ותומכ סכ)סס ןיפס 6

 pp סלסל בייתו ,סל כ רקסכ וס סתעמ ,וכ סימד Yo םמסס ann סל
 ןיפו ונע har סד6 תוכיפע תכוס ע'כית ןכו] ana וכ ph סו ,'סו 'לו ?פכו
 פרפל ךכוכ ןיפו ,ול ךופסס לע סז ob כקו ,'וגו סלעי מכס יולי ןמ ביזתסיפ
 .ותננג רוכטכ ,ותבנגב .[ן'נמרסו ע':6רס תעלכ won„ ינפנק קוספס לע נסומס

 ילכ רתס3 סתיקנס תנועפ) ףתועמ סע ,הבנגה .וככמ נפ ,ותוסככ ,ודיב (ג)
 קוסו ,תנתל3 mom ,םייח .ססופכ סיככו ,סדכל ןכו ,בגגנס רכדלו , ריתמ

 5תניכמ3< 9"וס וכמפס סמו ,סתנט לו om„ ודיב נמתע , ס)עמ) כסומ כ'6
 ,סינסכ סיימ רק ךימסדמ ,םכד ךרד וס ,סיתמ ול סנםי לו or ons„ סייס
 כטסלו ,'ונו כומס לע | רועמ סיימ סנלגס וליכ מת נמס ספ nd וכי סיספ

 סיעעפ תפוס סכיתס יכ , סוס סוקמנ עעמ | תורו ס3 DIE סיס mins וקלקלפ
hoc 
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 אָניִע םָא 0 :אָמְּר היל הָתְרְזְדםַא 0 | + םיִמָּד ול ןיא

 ₪ He הל ה םלש ול .םיִמָד ויל שמשה
 * םלשי

 : '5 כ"ע ןיכנסנק החרז INN תודלות

 י" ש ר

mod onלוס עד יכספ 3  phtדימעמ סדל  minסוכו  onsונוממ  mp3 
 םא (ב) :וכגכסי ודננכ ןוממס לעכ דומעי סס 3 ןכ תנמ לע ךכיפ) קתוסו

 סלס ול .שיס רנדס ךל רורכ ch den ןימכ ₪00 סו :ןיס .* .וילע שמשה ההרז
 עב דומטי oh" גורסל 3 וכיקס P עוזפ ךכ סגועב סוס ולס סוס םמפכ ךמע
 ןנס לע 350 ימסכפ עודיכ ןנס ןוממ «3m רתותס 36 ןוגכ ודננכ ןוממס

 ס וס סתמפו sen וס יקכ .ול םימד : תוספי יקסע לע 3 וניו
nanoןועמ בכנס - םלשי םלש : תינס לעכ  HUBסולקנולו סתימ כייס וניסו  

 obs mb תכתפ סטפ וכ תקל win ת:פנ ידססד hm ספו סגרתס
woſßöpסרוק סידע  A35וכ וכקס ודנכ תיכס לעכ 6כקכו תינס לעכ  his 

 וסנרסי

--0465 550550 59%%455%55505%5555%0955005095500560050 9339%- 

 רוא ב

 סיננגס 975 יפ) תכפתמב רמנ סמלו ,5מסל תינס dus ךכדט סוקמכ ,ופיפכק ךותכ
 ןיפ ,םימד ול ןיא .סדפס רפט י'ע ןיכ תיכנס לעכ י'ע ןיכ ,הכהו .תרכתתת 9
 , ונכסל סכקס ךגרסל 3 oh סכותס ךתדע) ןסכ ,ולקעמ תמכ וס ma , ספילר וז

ao) onוס עדוי יכספ 3  phtסד6  monומנע  Jens ahımıקתוסו ונופמ  , 
pie)סז סעטעו ; ("םר) , ונגכסי 1799 ןוממס לעב דומעי סקס 3 ןכ תנמ לע  gb 

 ,וילע שמשה התחרו םא (ב) . 10 ולינט רח ףדוכ jan , לוטפ ונכסמ רחפ
 תרפתמכ os 5מנו סיתכ ךססנ רתס סלע רמי , עודי טספס ךרל" ל'ו ן'נמכס 309
 סללו |, כננס ?ע םמעס סתכז סלו ,(63 גרסי) ופ גוכסל ופ יפדווט) נכסי סלי כ
 , רופס טמטס סעעו | , סויכ den ילוסו 3כנע סמ ober 235 „mo 65 ,וכיכמו וסֿפוכ
 וסכיפ ןכו , ל'כע ,יולנכ Ba) '3 ?ומס) תפוס קמפס (wo ןכו , סיפוכס ינועכ
 סונפ פי תרזתס פעבו) סלועכ סו קמפ סמ , סומ ופילוס כ"ומו 3 ע'כפרסו ס"נקרס
 כורכו) עולי oh סז ab ‚(mem יקסע )ע hs) om 797 ןיקו , תוירכס 13
 kiyan , וכ 3ע mannns נס ב60 ןונכ ,נורסל כ (hdı ומע סו)טנמ (םעסכ 4375
 כ'כו , 3ית סז יכס 7, וגלסו oh (m) יכי ,תוספנ יקסע לע .3 וניפס ,ו3

 סתכז oh לוס וטכלס יפ לע abs וכ סכנת ,סכילג תוכנסמ 'ע קרפכ ל"ו ד"36רס
Ennsךרד וינפ  ch „Senסויכ |, ועוספ ילימ לוי יש ןכ יפ לע  mh 

 , סלי ya סויכ ןיפ mob Hess 3תכ Jr ס"נמכסו , 'וכו ונכסל | יפסכ
 373 ךנס ונקנופו .סז ןיגעג סיוע סלילכו סספ ,פידס) 5ת)יכמכ 6תי6 ןכו
 לע-ןונכ ,ןיעכ who רכדס לע oh יכ Jon סוס ןופנס ןי6 , םלשי םלש .ר6

 ןרקס



 ופפ םיטפשמ בכ אב תומש פולקנוא םונרת

 ותבמו השדוא רוש un רַבָּג = בונְני ירש ל
 פלשי רכב men ורכמ וא ——— היִיִסְכִו ER וא רות

"minבלשי  mn onרושָה  INSy2N) 
 : השה תחת an אש עַבְרַאְו אָרּוה
 . :אָרְכיִא

 תרמו הכת בנגב —
 ןיא : m זרומיו —

 היל
 ק"כ השמח : '6 'עו .'כ פ"עו .'8 כ"עו -'5 ק"סו .'5 ג"פ ןיטודק -'ג ג'ל תונותכ וחבטו ןרחא תרלות

 תרתתמב : 'כ 39% םוכוקכ תחת : ' ז"לק ןילוס עבראו * '5 ר"סו .'כ ת'עו .'כ ז"פ

fmסע ןירדסנס הכהו : 'כ 'כ ג'י ןירדסנס - 5 ט"פ  : 

 יו

 לוס תוירכ de ןדונכ לע סוקמס סת יפכז ןכ י"כ רמפ -'וגװ רקב השמח (ול)
Posופתכ לע ופסונ) בכנס וכ סובקנ לו וילגרכ  denn obenלע \פסוטט סט  

 סכפנמ לש ססכ סלודנ סמכ ספרו 63 מ"ר .וכ סונתנו ליפוס סעבכפ סנס ופתכ
 ann רושה תחת |: סעבר6 ותכפלממ ולטכ נס סס dern וקכנמע ונטכפ רוס
 3 5 תגסו) סעמתו סעבר8 ימולטת תדמ ןיפפ Sm פותכס ןלנט .השה

 : דבנכ ספו
 סתינכ וז ןיפ .םימד ול ןיא :תינס Ah כתוק סיססכ . תרתחמב סא (א) בכ

 (ano סכסס | ךנלוס) 53 oh סכות ךסדמ) ןֿפכ ורקיטמ תמכ וס ירס
on 

aa 0 02 7 77 7022007777000 7777277775777 Bn oh 

 רואב

 5רקיו D3’ ומנע ’aa ע'ני ת'כו oh„ סוקמנ ופ נס ונתכ סירת6 סיסרפמו
 סלו oh„ ןושנ ןיטמעמ םי ומ סנכס ,רנלס עלוס ספ :ומכ עלוס 16 , (ג'כד)
 קמ ,רוש םלשי םלש op„ )'כע ,סוס תננ רוס יכ עדמ 18 ןכו 1b„ סוקפנ
 'י ףד ק'כ) קותשנו כוס תתת לוק כותכ) ,קיופ) br ,קזינ) ,ול היהי תמהו . סנש
 סתתפ סתתפ oh סגו NG„ סלננסט Vd ph oben פוסט ןויכט nor עימו , (ב"ע
 ןוגטסב (pm וסוסינליט = , קזינ) יפדוו 835 ,ולכ רוזס תפ ס)שמ mh כ"6ד ,וע
 (Dan וכ סיסע קוינ) סתתיפ סתמיפ סלו ,קונס (Rot סוס ס)ננס סתיסס תומכ
 his ספ denn„ ותכנממ ונענמ רוע ל"ס וכתפ ,'וגו רקב השמח (ול) :ליפ

 .'ד ותכקנממ ולטב
 לכס לתל וכפפ לוקו (Es) ,תינס ת5 כסות סיסקכ , תרתחמב (א) בכ

 וס ,סד לש וכיומ ךות וס ,סל }5 וננ ךותכ נמנק כנג ו ,תרתסמצ
 ךוחנ
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 van וא ו oma רֹוׁש יִּכ עדונ וא (ל צח
naקצוה  Smsים ב שלש  

 יהומּרקדמּו ילמזראמ
Nאָלְו םלשי לש וילע 12 ונרמשי  maאמלש ; ּהיִרמ  

 ארוה ףלח אָרָוּת chen -היִהְי NEM "שה AN רוש
 : היִלִד NT אָתמּ - ל = : ל

 יראו

 בנגי
 ara 'כ כ"ס סט .בגגי : '5 וכ סע: ןוצתי ]רהא תודלות

 י'שר

vpt DIE doיה ןכ תרמפ סו קונה רוס ימד לכמ רתוי ןיוט קיזמס רוס ימד  
 dien סתכס ךדמלו ןיופכ 6:5 בותכס רנד  ךתרכ לע דעוממ רועק סת

“inןופס ןמו קמ  pihz) mpתפ הו ןימס וקמ טס סלתסמהס ןיופ  
 כעל סמלו * ךוסו תקפס יס Jon סתימס ליכסכ וימד ותחפס סמו סנננס
 nn סקו ופונמ 6:6  סלפמסתס ןילש דמלל win oder במ נו סוס ןופלכ בוקכס

nmכוס ול דיספי וקמ לקו תענמ סכימ סו סנבנס 85 כעט קזיכ ןיס כ'חק  
 סתס כייתתנ נס רוסס ph 536 den mb זוז תופמ ern DIE רופ dot סנמ סוס

ph Sun)5:6 סת סיס 6) וש .עדונ וא (ול) :סיילעס ןמ סנס וילעכ  vn 
 . רוש םלשי םלש : תומיננ נפ יכס mes לומפמו סויס וס ma רוס יכ
 :וק לכ pm סנהסיפ דע קיזפס oder וילעו קזינ) .ול mm nem :סנפ קמ

 ססעת
H HH PH HF FIG Od3304909099090 999 9 09990004000  

 רוב

 , קונילס ו oben תמס י5מוימס ינתדתפ לכ לטונעכ Bm | , סיתלמ סוס תני סיתקמ
 ןידס ןכו = ,'זר ועכיפ ןכ pn„ ית 66 oben וניפס , סיוט סניפ) דומלג סיוקס ןמו
 ככתשיט סימעפ ,תמס im wo sn“ לת לכ תקי סיום ןכיפכ ףל ופיקד ,ןתוכ
 bo תג) לוע יכ עדו Ph סת סיס 5) וֿפ ,עדונ וא (ול) .וקמנ קיומס
 ןיפ ןיידעט ס'כס ונע סקסו .(י'קכ) ,תוסיננ סcנפ יכס DEE ומתעו סויס
 on “in oben Bros ,סתס ןילפ ףלתתמ Toms ןיד יכספ ,ופ (Pin סעמ

 יקנתמ קוס רכמקמ ןפכ שיט ל"ז Er" תנווככ ספכגסו ,ם"ע DIE pn לעופסו
 (Sich סעפ) לוק ףגי יכ ,לעומו סתמ 399m יפנתס ,תנככומ סנוטתעו נכרומ

 bוסו ,תותינג שש י'ע וס םע רוס יכ  עדונ ות on ha‚ תינמ 8

(Tomטיפ  Dhוסעכ רוס  ‚pmקוספכ לעומס לעו ,ס"כ קוספנ סתס לע סנוסתסו  
 wm‚ ופ ןוס) ריפס יתפ סוכו , ילנתס יקנמ ןיכ :סנוספס pin תל כילסס כותכסו ,ו"כ
 ,קגי ןכ ו5 קוספכ סנעמל יתסנסק )"1 ן'נמרס תעד onen ןכו , רפענס יפנתס pin ?וסמ

 סיטרפמו
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aMּהיְִכַחְד אָרֹוּת חי  Aוהער רושדדתַא שיאדירוש  
Monאָרֹוּה תָי ןונבזינ  Ae 

 יִחַה Mes ּורָכְמּו תמו היפסכ m ןונלפ אייח
asתָתִמ ימה תי  DIR SMתַמַהדתֶא םגו  

 ןוצחי ןוגלפי
 :'כו' ג') סע :am ת'לו '3 "לת '6 ו סע רוש תא : 'כ 'כ ספ ףוגיןרהא תודלות

 : "8 ג'נסע םגו : כ ו"כ סע מצחו

 י'שר

 :וקמ DER סינע קיומס 1( סנספו סימדכ סמו סלככס nk ןימש |קזיכל
(mb)ןיב וינגרכ ןיכ ופוגכ ןיכ ויכרקכ ןיכ ףוסדי -ףגי יכו  WEGוכ ויטסכ  

 ורכמו = : שי 95 רוס .שיא רוש : סכמ  ןוסכ 606 ספיננ 5 סס ספינ) כב
 סלכנסס ןיכ 'כ 815 רוט תימסס 'כ סוס כוס רכדמ בותכס סיוסכ : 'וגו רושה תא

 Da לס an תמס ילו יקס ית. םו לטונסכ טעמ סוס יסס 713 סנכס סוס
sin!תמס  himדיספמ רחל לכ  pn in.סנסמ סתסש ונמל :סתיפס סקיוספ  

pn ’nןמט  pedסתפ  (סתס ןיד יכ ןיוס ןניקס דמ pn sin ode)כפוי לנו תוחפ 55  
 ךכ תכממ oh ססינפ 5 pr בופכס כמ סיימ ןססכ ןסימדכ ןיופ ןכיססב ah לוכי ומ
 קיזמכ כוס ימדמ רוי סכרס סינענכל רכמיל סוס סנבנספכ סבכס NEN קיומסק סיעעפ
 ומדמ רתוי סכרס לעו) קזינספ סימעפ ומ רכסנ קיזמס סיס בותכס רעליפ רטפל ילו

pn 
III FC SFC HEHE EICH EI HT RRR 

 רוא ב

Sn, ranן"נמרס  drסנכ למול ךכופ ןיפ יכ ,ץיד ת8 לכ לו,  
 yo וניפפפ ,קמס (ode 7"( סתופ יכוקכ ןימונטתס ןוכעתכ קזינס dobrot תפוס

pm)תוכר) כיסי כמ רנכס ,ססימד יפכ סס3 ונעלפי ותיככ תוכתפ תופרעו תולככ  
 .בעסס וכוממו יס קזיכ Su סלננס יכ כמו ןינעס לנל  ,ןיכוס וליפפו ףסכ סוס
 סתימס יעד נ5 סנס קיזמס לע ןץפ סננעפ ופ ןכ יכתמ סימל ופספ ס ךכיפל
 סמית 6וסו ,כ'כע 'רפנג וס םכופמו ,סלננ) תתפ סיפלמ ןיכוקס וסװ ,'וכו

 ,יתפכ Bob | 5םרדל 937 ו) סיסי | תעסוד ןגיקסמ )9’3 ני ףד ק'נ) סרפס 'פנד
 ןכיפלי סנננ תחפ סופו ונע תמס ןיפט ןיטלקומס ינוספ רוט כי ונע סיסי תמסש ימ)
 ל ,ןגיל תת Nr י'םר ככיב 6 סנווכ3 רוככ ןשכ כ"ו ,לופד וכ סיסי תמסופ
 לוכי יכסס ,לנכ קפס ןיפ סוד ,יפק קוי5 ול סיסיד רקד 5םוריפ ob יכ בתכ
 תפסו לע oh יכ Rk ככסל סיס ו mins‚ ן'נעכס ם"מכ ןינוס וכיפפ וערפל
 WEI‚ וילכק3 P3 ףוסדי mm„ יכ (הל) |. רוטל' וכ סיסי
 םיפ 5 רוס ,'וגו שיא רוש (En) ,סכמ ןוקלי 86 ספיננ ןיפמ ספיגנ Das ןנכ
 טוס כוס ,רנלמ 099 סיוענ ,'וגו יהה רושה תא ורכמו .וסעכ נע רוס תל

 סיחפמ
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amהתו ף  : MD)(גל) ההבי וכ וא רוב שיא   SS)רַבְּג חַּתְכִי  

 bon wien אָלְו בוג — רב שיא TEN ּונסכי אלו רב שי רב הָרְכי ירא וא ביג - ; . *
 : תוָרָמַח וא אָרֹוּת (jEM va : רומח וא רוש המש 8

 שי hod MD ביש — סם שי הוכה :(ap ’ ו ל סמ לט
2m, NEרמֶל  RE ee2 ה ו  re1 הילד יהי אָתיִמּ  

EL) D 17רות ףוגי =  
 הבגד ףגי

 ו"כ ק'3 Son : '6 ו"פ סיחנו 'כ ס'נג'פו"מק"כ אלו : 'כ ע"פו "5 ת"מ ק'כ .וא ןרהא תודלוה

 רנו .'כ B"י ah ו"ס סיקכו לעב : 'כ'נו 3
 : מ ד"נוי'כ גנו .'מ "גו 'כ 'יו .' 'ג סע תמהו : 'כו '6

 י'שר

Anhסיספ . רוב שיא התפי יכו (גל) : ייי"ולוק לש | רטיס לקספ)  
 סיככס לע בייס סתיתפס לע oh :רמקכנ סמל < חרכי יכ וא :וסלגו ססוכפ
 wer ספ 60 .ונסכי אלו :בײמ וסע סרוכ Anh סרוכ קינס 06 ם'כ 5

MEDסמְסַּב לכ5 ןידס לוס .רומח וא רוש :3ותכס 937 סיכרס תוסרכ רפוקבו  
 רצקנס תכסמ כוס רוס "ופופ ןידמנ נפ רומקו כוס Ras סוקמ נכנס ףועו סיהו
 לתק סוקמכ (mb יכסס MED סיסו סמסב לכ (Po סע ךכופסו IS חוגי ןטפנ
 oh לו רוס 856 רומקו רוס .רעפכ קנו רופכ סיתו סמסכ לכ ןפכ ab ךקמסכ לכו
 ופטעס עס :לוכס ןיקס פ"ע6 סלקפס לעב = . רבה לעב (רל) :סילכ נו רומה
 תונרל ביטי .וילעבל בישי ףסכ :ויקמב וילע .בייסתס) | וילעב כוסכס ופסע רס"רכ
 ןכית תידעס ןע ןיקזינסט י"םב כתכו 1075 בטימ ביתכד סו) ןיכוס טיפו ףסכ סוס

 sah עקרק תוכגג לכ ch וקוד LE ברד 03 קנוס ככ ק'כד < bרעגכ
 .ול היהי nom :(כס ןכדומ כס ןכומ 6 ילד וס בעמ ילימ לכ ילטלטמ

 קזינל
--0666 9 9994900090000 33309090099000000000990904009— 

 רואב

 סיסע ,סינכס תוטרכ ,רוב שיא חתפי יכו(גל) *(י'עכ) ,'יינונוק ,de כפיס ?קטמל
 ומתסל כותכס וכייס לו  ,יוסככ 9 יז סרוכס abe and ,הרכי יב .וסלגו ססוכמ
 תריפקכ סטעימ סרותס סנוכס 'פ3 (תפסיתב) תיל ןכו , (6'ע 'כ ףד ק"כ) ,רפע ופנמנו
 רוש .רפעכ סי סיפסד דע יעכ fh ,רכוטפ וססכ 60 «vo לו כיתכד , כונס
 סרוכס ו5 תתופס ,רבה לעב (דל) .(כ"עלנ (op ספסנ ?כ) ןידס וס ,רומה וא
 בייתתסל ,לונס לעכ ולכקו , ותוכככ וס ונפכ Swan hen ,רס"רכ וס פ'עפ
 ' פתניכמ) pn„ ימדמ ול סכנמו )ננס ימד ןימטפ קוינ) ,ול היהי תמהו .ויקסצ

 כ'כו



 רסק םיטפשמ אכ תומש
WETTEלֶכְּכ  ehe 

 תרבדוא חגי ןבזוא א :וילע
 : ול השעי הזה טפְׁשַמב חי

en N ₪ 
pn N 18 — 

 םולקנוא םוגרת

myןשי יַד לככ  
 רַכְל וא ל :יִהֹולע

nam nn Ink 
 אָניִרְּכ חני לֶאְרְשי תבל

pmהיל ריִבְעַתִי  : 
 חנה תוָרְבְעְל םבָא )<(
 — NER וא אָרֹוּת

sam —*לו = : ₪  : RN05)  * 
 חתפי הפר לה ס'ת ץ"מקב ל"מיגה יראו

 ] '5 ד"מו 'כ ג"פ ספ ןב וא : ' ו"כ ק'כ לככ ןרהא תודלות
 .'3נ ג"מ סמ רבע : 5 סטפ

 : '8 ' 3 שת

 תשעי :'5 כ"מו ' ג'ל ob טפשמב :

 'כ ע'י ק"כ יכו : סע ק"כ * 'כ כ"מ Dom ףסכ

 י'שר

 : רפוכ ןיד .תיכ וינע ותיסיס ועפסמ וסז רק
 : ןטק Bros ןכ .חגי ןב וא (אל) :קיזמ ימד רפול כיקע יבר לפעמסי =(
 'ינודגס לע 555 בייס וכיפ לוכי weh ומ םי6 תימסו רמסכס יפ) סנעק יספ .תב וא

min (ןכ 15 רמו naול  nsתני  sun)רבע םא (בל) |: סילודנכ סינטקס לע  
 bios ןיכ לוס כותכס תרזנ *ןתי םילקש םישלש | : סינעככ .המא וא 'וגו
 sn ססס סינוס סעככל וטקשמ לקססו רכיד Ah סוס וכילס 73 זוז ףנ סוס

bפונקי 

Rd AAAAAAAAAARAAAR AAD 

 יככד קזיי יעד .ושפנ ןירפ ןתנו

 רואב

 ןיככטממ bh וסוכייס ספ 'יפפו ךכ3 (sn ד'כ) 83 ותו סיתירכמ ןיפ ,סכ ןפס
 כופכס יכ ,(3'כ ס) רכלעכ) רפכ won לו ךפס סז ןי< ,וילע תשוי רפכ * ופופ
 , לוסק ותויסכ וכוט רעש נס רוכעכ mm קכ ,תכר 6% סח Sin‚ תלוכ וס סט
 .קיוסו hin רוגס תתפס 5מ נח ופ  ,יופככ Sep bis win תפ ריתס רוקס ופ
 ספ 15 םימ תימסו וכועו ,ףיסומ לוסט ו6 כמפ m„ חגי ןב וא(אל) .(ע'כֿפרס)
 תנכנכ 16 ןכו oh„ סוקמנ נע סיכמו םיו old„ דח6 טפפמ תני תכ ו חגי ןכ 16
 רוס יכ לוג ו ,(ג'י ת'י 3 נומפ) רקס יספנכ יתיסע 15 ,;('3 ס 5רקיו) ספמפ סיס

pnידע סלכו , ספעדל סינכ ןכו „)1 ןנסנ) פוס  Spt(ן'3מרס) , סמוקמכ ססכ ליכטת . 
 v3 ,וס כותכס תכוג ,ןתי םילקש םישלש -סיינענכ ,המא וא 'וגו רבע םא (בל)
 bיקנופ יפת con סיכוסז 'ל ונקקמ לקפסו ,לכיל 806 סוס ויס ןיכ | , זוז נפ סו לוסס

Ipen) 
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NEMתתְתַא וא 23 לוט רושה השא וא שיא  
— AN onm ארוה mm מו ול van \ — עב \ os 9 :bepmןומָמ  

 קרפ gm יהולע ןושי תנו וילע תרשוו רפכיםא ©(
 הישפנ ןידפ

 'כ כ'עו 'כ ג'י ק"כ רושה : 'כ ד"מו 'כ im ' ו"ע ק"כ - "6 ד"כ ןיפודק תימהו ןרהא תורלוה

 ' 'כ ןיכדסנס - ' ס"עו 'כ ד"עו '6 ג"מו 'כ כ"מ ק"כ םגו : '6 ס"מו 'כ ד"מו '6 ג"מו

 "5 ז"פ ק"כ ןחנו : 'כ 'ו ןיככע < 'כ ו'ע ןירדסנס | - 'כ ג"פו 'כ "פו 'כ "כ תונותכ רפב : ' "נו

 : 'כ 'כ תוכמ - 'ק 'פו

 י'שר

 לעס ומכ סידעכ ס5רתס nd .וילעבב דעוהו :תוסיננ Bis יכס .םשלש
 יל ןיס קני יכ רעסנס יפ) .'ונו שיא mom :(ג"מ תיספכב) םיקס טכ דיעס
 : תימסו כ"ת ןינמ | . סעיעב | . ספיתד :סכיסנכ .ותימס .סתיעכ ותימסס נפ

omתנו סכמכ תמוי תומ ל"ת סד ידיכ לוכי .סימס ידיכ | - תמוי וילעב  
 : וכוס תמיככ לע וגכוכ סת ישו וגרוס סת ותמינכ לע (ס") רכדמכ) וס

 (je סולת ףסכ oh ופכ וס יכסו יונת mh or ספ .וילע תשוי רפכ םא (ל)
 רז

A hE BD Bo RE hd0722222  

 רואב

 , סימס יליכ .תמוי + ('ג גמ תיפ6רנ) םי6ס ונכ ליעס לעס ומכ ,סידענ ספרה

 סת6 ותסיפכ לע ,(6"כ ס) 3705( ,וס לכ סכעס תעוי pin : ל"ת סד יליכ לוכי
 .(3'ע וע gr ןיכדסנסד mm י'עכ) ,וכוס תסילכ לע וגכוס סתפ ילו | ,ונרוס
 יכ תלה יקיפעמ וכפל ןכ לע | , ד"3 יפמומל רפוכ ןיֿפ יִכ קפס ןימ יכ נתכ ע'נפרסו
 ק"סכד 895 ,תליכנסמ סימוקל )5 = וירכדו) סימס ידיכ ספימ תמוי וינעכ סנו
 ןיע מכ יתעד יפל תמוי סז סיסי סנס ,(תפוס סיפרס ת6 ın7 (ספ) ןיכדסנסד

 כותכ וס רוכעכ סז לכו ,וטפנ רפוכ ןסי ) ch ,תמויס יופכ וס yo„ תחת
 תמוי רעפנ 3 ל"כ תותימ en bass „br ן'נמרס כ'כו ,כ'כע "תופי Ada תמוי
 , (6'כ לכ bרקיו) תמוי ס76 סכפומ סנעט ןיפו ,ןלוכנ רמכ תמוי תומ לכ , 7353
 ףו, סנרת סונקגופ סגסו .רח סוקתכ ססכ ייפ רנכס ,תיספס ינו nen‚ ו
 יככדכ ספ ,3וסכס םרפתיס ומכ םרפתתו ,סעמפמכ סנמס סגכת  ,לימקפי סירמ
 סיכמ ףופו, ע'כי ףיסוס ככול ,רפוכ סלעי 6 oh  גרסיט יופכ וסס ע'נסרס

 ןונננ תרקנ סימס יליכ סתיפס סנ יכ , hc" ןמ יונע קתנתקתד תותימכ לטקתי
 ן'נמכ כ'כ) m)„ פ'פ תונפ) sun נעק ףילי לדו וכמפס ןינעכ hop„ יפרפ
 ףסכ oh וכ וס יכסו min„ טיפ or ob ,וילע תשוי רפוכ םא (ל) + (ס"רו
 פעלו - (י"עְכ) ,רפוכ ד'כ וינע ותיסיס ועפסמ וסו .,רס5 ןוס) ,(ד"כ בכ ןמקנ) סולת
 ןכיס לוס סו ,תוננכקס ןינעכ סלפכ רפוכס תויס רוכעכ ob ,רמפמ )"ו ץכערס

 ץפס
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 וא שיאחתֶא רוש חגוָבְו ED) Na זי רוה הג
 Kr זרומיו HANS תִי וא
 op סי לוקס תרמו הָשאדתֶא תות .DIN אָמְנְרְתֶא
 arms bayı אלו רושה ga תי ליכֲאהָי אלו

aa m Sm aםבאו ₪3 :ימְנ רושַה  
  mn nalאיה חגנ רוש ילמזראמ  aaaםשְלש  INKשכ  DONרות 1

 ונרמשי sh ןיִלְעְבְּב רַעֹוהְו רהסתֶאְו | יהומרקדמו
 תימהו | הרג N ּהְרָמְּ

 לו וטקיו

 "מ ק"ג * 'כ ו"כ ןיטודק לוקס : 'ב "פו '6 ט'לו כ"ע 'כ ק"כ - 'כ ו"נ . תוכל .הגי ןרהא תודלות

 : '3 ל םרומת .' "מ ק"כ 'כ ו"כ ןיסודק - 'כ ר"כו 'כ כ"כ סימספ לכאי : 6
 «an כ'כ = 'כ כ"יקו כ רמו 'כ ג"י ק"כ. רעוהו :'כו' כ"מו "6 ם'מק'כ .'כו'כ ןיקודק לעבו

 ' ע"י ןימדסנס

 יי שרר

 יכו (חכ) =: ןיע רענ ךכל ןיפילק סג םיט קונית ןס וליפ6 רמו6 יפייכ ןיע .רמסכ
 אלו | : סווסכ כותכס רכדס )5 ףועו סימו סמסב לכ דתו רוכ דסס .רוש חגי
 סלכנו סנב) .bias עדוי mh רוסס לקסי לוקס רמקנש עמסממ -ורשב תא לכאי
 רמגנס רחל וטמס וליפסס ורסכ ת נכי כו רמו) דומנת סמ נפ סניכמב סרוס
 וכינמ) רמוס סדפכ יקנ רוטס לעכו רמוכ דומלת jan סלכסכ .סעיכפכ רוס וגיד
 ועמסמכ ועוספו :וסרדמ וכז .סולכ כס סנס ססכ וכ ןיקו ויסכנמ יקנ ינונפ כי
 למתמ (טכ) : יקנ רופס לעכו סתכ רעול ךרלוס תפוי וילעכ סגו דעומכ םמקנמ יפ

DIEIE 

—IIIGHC HIHI HH HH HEFT H HH H HG HH HH HOLE 

 רואב

 כוט לספ , רוש (חכ) .וכוממ Zahn ותועכמ כי ,וכיס oh ומ וניע תיססי
 תל ספ .רכוכס ,תשא .סווסכ כותכס רכלס ל ,ףועו סימו סעסכ לכ לקו
 ןפט And ,סיגקק סס5פ nv‚ תכ וה תגי ןכ 15 מכפ ןכו ,םוריפ3 סקס

 תוכל סיסקו ,סיכוועס סוקת 55 ת855 סע סיס נע ,רערעל לוכי לוקס לעב
modת6  ‚ww Bis ooורשב תא לכאי אלו .ע'נפכס יכנדמ , w 

 !Dan 65 וכ כתכט סוקמ !כ ורע עז וכיכופדקו ,ינענכ ול כעס רג ס)כפיט סכנה
 bינוסס סמעו .(ס"3סכס םריפ ןכו ,ע'נככס) ,סקנס3 לוס וס ,(ל'ויס יכלכ)

 כמגגקמס ל"ומ ודמל , ורעב תל רמו | ףיסוסו סניכפ מק ספגסס כוס כותכס

 , סליכפכ ob וס ,סטותס כק3 ןיעכ סילכעו וטתספ יפ לע ah , סניקסל ויד

 ןומ) ,רעוהו(טב) -וכ לעוס hie ןמו לכ Ein ,יקנ nen לעבו :(ס'כ)
 ססרפס
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mean ee ae 
us * ₪היּרכעד הניע תי: רכג  TIןיעזזתַא שיא  TOנע וא  MI 

 ּהיִתְמָאְד אָנְע זרי וא
NER ITSהתחשו  amרנל  an 

 ? wienוניע תרחת ונְמלשי :  meerהיניע ףלח :
wi oe fle וָמֲא ןשזוא ורבע ןשדסאו (>) ליפי ּהיִתְמָאְר אנש וא 

 הינירטפי mn‚ "0 תרחתה ונהלשי wen ליי
 יראו mW ףלח 4 גש

 הני
 יכו

 :' ר" ןיתודק ןש םאו : '3 ד"עק'כ תחת : 'כ ו"כק'נו - 'כ ד'כ ןיפודק התחשו ןרהא תודלות
wen)כ ר'כ ןיפודק ' : 

 יישב

 . ודבע ןיע תא (וכ) : וילע םקו) תלדסט ספ לע ףוקטמס | לע ןכו = סור
 : סידכעס תמנכ םנת כ ונרמקס ומכ ןיעו ןסכ כו ועל יכבע 536  ינענכ
 סעומסו סינוס יתסו סילנרסו סידיס תועכנה סירב Eh ד"ככ ןכו * וניע תחת
 סמ mh יתייס ןט רמסנ לו ןיע רמסכ סלט ןיעו ןס mi סמלו < תורכוס

mומע ףרבנס  gbיכסו ומע רכש לכ  JEכ  hmסו . ומע  jo annפלו  
nn) 

AAA ARRAN RRR 

 רואב

 - (י'טכ) |, רעל\ תטכו יופכו תכט ןתוג 3כשמ) I שלו , קמ ןתונ סימד תחפ
 jvc ולננכ רסבס סילקמס 896 5וי ונילו ,ס3 ררל) סדסס סכמ 8יס ,הרובח

 (\הסמ ,קפ!5 (bho ,,פסטט ןסו obs Amp י'כ י'םכנו) ז'ענ3 App סכונס
 6ר"ודככ ססנת (io ,יפוקסמ „ ומונרתו ,(נ'כ גי סימרי) ויתרכרנס רענו . ומכ

 תופונמ ,"סולק ןפיקט, ,(ג'כ fin תיט6רב) סילק תופדס .ןכו (ale Ads)„ ו'עב
 , (י'םר) ,ילפ םקונ ת)דסע ס5 לע , (ג'כ כי ליעל) ףוקסמס לע : ןכו ,תורצ
 סט לע ,סרונמ תפכקנ סלה 93 ררלנק סכמסק, נתכ רכמ קרט סיסרפכ ק"דרסו
 , ודבע )13( . סכונמס יעפסכ) ןימולס רמגס ימסכ) Ihr ‚oem , DE רנקתנק סלס
 כנד ,ןש om (זכ) . סלעמ) רפוכמכ ,ןיעו ןסב Biv וני6 יככע 336 ,ינענכס

 * וכמ6 ל'ותו , סיככיפס hob ןידס וסו , ןכככוס רספכ 35 סוסס לע גְותְכֶה
 won 7308 נימ Dorn סול ,ונש תחת . תוכימ) וי דנעס (ash Eh ר"לצ
 eh יכ ,3m m מכימ ,ירוכפ וגודל סיסי 60 טס תחת ומ mo תתת

ping» 
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 a תחת 3( (Farin ab 2 m + אָלְְ
 רש "אה TE what 7 אדי תראו
 תחת הרובה עבָפ תחת y32 Bon יִפקַשַמ אֲעְריִפ

 הרובה יפוקשמ
 'ָכ ר'כ ןיפודק יכו : '3 ד"פ ק"כ הרובח :'ת ס"פו '5ר'פו 'כ ו"כ ספ עצפ ןרהא תודלות

 י'שר

 סלכתכ רכד ויסכע דעו Eh תוכמ . היוכ תחת היוכ (הכ) | : לכוס קרפכ
 לע רופסכ וקוכ ןוגכ רעכ 555 סימד תחפ ס3 ןילסַב ויפכעו סימד תחפ סכ סיס
 קיס יעצפ :ךככ רעטלמ תויסל לוטיל dow סזכ כויכ סד סמכ סידמופ וינרופל
 םי oh Proc סמ יפל לכס (4ז"עלכ רוד'רפכ ורסכ תל עלכס סד סינומכ סכמ
 סז לרקמו רעו תסכו יופרו תכס ןקוכ בכסמג לפנ סו pn pm סימד תספ סכ
 יפ לע ףסס pn סוקמכ וליפס רעלכ לע כייחל וליתונכ וכוסרד לכותסכו וס רת
 סכתותל וילע שי ודי סנקו ליפוס רמו רעכס ןמ mh ןירטופ ןיס ודי ימד כ 6
 סכתח on ךכ לכ רע וניפט סס3כ סכתומ) ול פי סירמופ 6:6 סלריס סמ ככ
 כפכס ohne למ וי וכילו 93 999 סדסס סכמ פיס . הרובה : ורעלו 99933
 ומוגרסו (ג"י סיפרי) ויתורוכרכה רענו ומכ (9ז"עכב 5"קש Oman ןוסנו 1729
 תועוכס סודיק ןפיקס סידק תופודס ןכו . (9ז"עלכ סר"ידעכ סטכק ןופ) יפוקסמ

 תורכ

OOOO OTOL HEHE FIHEHI HIHI ELLE HH OSCE 

 רואב

 seh םיפכ סקעכ סו ,פרכי פרו ןתי ותכח קר (Don רמ6ט סממ ססירנד) סיפר
 ןיפו ? mon pas Ss וס סנו ,ןכ ירתפ סנסי סמ וכ סשע Ach וסער ph סכי
 30 וטוסס or ןי6 יכ ,(ספ ק'ננ סירס תפז ל'ור וחד ןכ) סרסמ פרתמס ינפמ סנעפ
 ,ונממ ותמקנ ונתקל רנכ , רסמ פרתנ oh סנו Dahn„ 393 937° בותכס 336 ,רקמ
 6וכ לופנס ןידמט ע'נֿפרס כתכמ ומכ כותכס תנווכו ,ל'כט "סוסב סע רפפכ וכ וניסע יכ

 תומ) עפר פוס רפ תור טפנ) רפוכ תקנ נם רעופ נותכסו , ורפכ ןתי 6) ספ ךככ בייס
 ober 235 ,סלוע) וגתירכנ 63 ןכ) ,וירכימ דחפ פורכ) עטר פוסט ימנ רפוכ חקנ 6
 סנסו nach. ןוט)נ סגכופע ןכו ולי גיטתש דע 300 וילע סיסי ,3 ןיֿפ ספו ,ורפכ

 ןיעב וקיוסל וכינמ תפ סכמס ךכד ןכס ולס לע סוסכ | לכדו סיככפ ןוכסהנ ליתתס
 ,'וגו היוכ (הכ) .סירניפס msn עיקת ססעו ,כנרפ ופ ליב ופ ןסכ וֿפ
 תולפ .היוכ .יופכו תטוכו רעל יפד ס)שמו nah„ ןוכסמ ססכ ןיפ 06 ככ
 (Ara ו"ט)ב רול'כפנ ורסכנ תפ עכופס סד סינומס סכמ ליס ,עצפ .6
 83 םי oh ‚Pros סמ יפ) לכס (נ'כ ל תיפפרנ) סטרסב ןייע  ,(ערנומװ ענעפֿפָק

 תספ
 + (ערכומוו עכיימ ,ןסרנומוורפפ) navrer , ז"עלכ לודכפ) )1

+ (nen jb) tache | ; ז'ענכ 5"קט (2 

»Battre (jinie Battitura , (עסעבר ומר| , us 6"רודטכ )8 

 2 אכ
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 N אתומ [Das )<( היה ןוָא-ָאְו ₪2 | :.םיִלְלְפְּ
mmאֵׁשִפנ  sonאְׁשפַנ : 

mals)שפנ  AMמ : שפנ  xy,תצניע ףלח  

 אָדִי אָנש ףַלַה אש קרחת ןש ןיע תחת ןיע ) (דכ)
 ףלה non NT no תחת לגר די תַמָּת רי. ןש

 לגר אלנר
 ק'נ לגר :'5 ד"פו 'כ ג"פ ק"כ ןיע : "6 ד"ע ןירדסנס -' ג')ו ''כ תוכותכםאו ןרהא תודלות

)> ,2/0 

 יישר

 .היהי ןוסא םאו(גכ) : סיניידס יפ Ip -םילילפב :תודלוו ימד סכמס . ןתנו
 םממ פפנ סירמופ םי 3373 ןיקלוס (mA .שפנ תחת שפנ התתנו :ס3

Enןוממ סיכפופ  Jhכ  tmןיוכתמסס םממ  mo)תת גרסו סז תל  
Dsסלסמו סתיממ רוטפ  WEM)ןיע (דכ) :קוסכ רכמג סיסס ומכ וימד  
 ויד ותסיפס סמכ וניע ימד וכ  ןתמ mm ןיע מיס .ןע תחת

MOMןכו קוסכ  DDנו  Amםממ רבס  mוסכדמ  WI 
 קרפכ

00020 7727777072227 777 07727777777 777 107277257777 

 רואב

 . ל'נ תפוס יס לע ,םיללפב . סימדס , סכמס |, ןתנו .סס3 תוכ pin סל ןֿפ
 וס ach‚ לעב mer לכpכ סיסי וסס םכקסש וככל יפ נע םריפ נ"ז ן'נמרסו
 כפוי .סכוע וילע ןתי 5 , םי)ונפכ סז ןתיו Wh„ סס סיכופתו , וידליכ ןפמ
 יופכס יפכ םכוע וינע ןסי Ans , dos לע 30m ןתכו סז SD) won ,ןסימל ידכמ
 תחת שפנ התתנו . סעלנ , היהי ןוסא םאו (גכ) | . יפדמ רתוי ונע .סכרי נו
 mn 5"יו ,םממ ספג 'י ,9373 סיקנומ (6"ע ט'ע ףד ןיכדסנסב) וניתונכ , שפנ
 ויערויל סנפמו ,סתיממ רוטפ סו תל גכסו סז ת גוכס) ןיוכתמסס |, סתימ 65 6
 כ'זכ תלכקנ עוליס ,ןיע תחת ןיע (דכ) .(י'סר) , קוס רכמנ סיסס ומכ 197
 סנמלסי סמסכ (ED סכמו ,ןיפונסתכ סוס ןוסנכ יו mn Arc„ (כ'ע ג'פ ףד ק'ננ)

 עפפמו ,תעדס לוקסמ ססיכנדל םי תונכ קויפר סנסו ,(ת'י לכ רקיו) םפנ תסת ספג
 תיטילט סרסו וכינס ןיע סד סכס ספ יכ סידעס ככ ןוקנס רע6ס ומכ , כפיס לכסס

 ויניע ah Ten ינו nom„ תפסות ילכ תק: סכמ doyt ןכתי ךי6 , ןיניע רוס

 , תופי ילו ןכוסמ סוקמכ ויס Dh יכ ,סכונמסו עכפסו סיוכס סקק כתויו ,ולכ
 ףסו ,וכ סטעכ סמ ,עטיקו עטיק מיסו מוס סיסס ירס ןכו , ות)נוכ תעדס ןיֿפו

 gu ורמקו , (6"ע ד"פו כ'ע ג'פ ףד ק'כב) ןס) תועודסו ונס תויפכס לכ ותד }וחס
 תוז ,יכמגל תותכוגו תועירכמ ןכיפט למול 5 סתנווכ ןיפט ספכג ,ןסינע ניססל
 ספקפסכ ףיקעמספ תמקס dab ,קחוד יפ לע ןסמ תחפ לכ לע ביסס רטפקפו , סלנקס

nndתלפק) עומסנמ דוע םקעתיס רםפס יל , ןנכ לע  „Snלוע יכס 9" ן'נמרסו  
 סיֿפכ
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om poאל  mופסְכ יִּכ סקי אָל דמעי םימוי  
MED) Nאהה  : > 

 5 in - סרו 23 pP an סג
TER ופנו OWN בבי NYD NDAN ןוחמיו 

 היה אֵל m א 3 An va אָלְו aan ןוקפיו

I + hei Jשנֲעְי שנע  Senתישי  
 nn הרֶׁשֲאַה "לעב .וילע Im "Senne הלב
 םיללפב Nm רמימ 1

 םאו

 ןוכדסנס = < 5 "מ ק"כ - ' ג'ל פוכופכ 'וגו יכו : 'כ סע כ"כ .ספ ק'כ ופסכ ןרהא תודלות
 ןירדס ם + ' ולו "6 ס'לו 'כ ד') סם אלו : '6 ע"פ ק'כ ואציו :'6 "עו '8 ד"ע
 : 'כ 8"יק ןילדסנס - 'כ ו"ע Dan ןתנו : '6 'ז ןיכרע - '5 a’np’s רשאב : '5 ר"ע

 י'שר

 יו סימויכ Bias סוי 506 Job לכ 5 סימוי לע ,רוטפ וס דת סוי לע
 יפ לע ob וסככפ רסס ס .אוה ופסכ יב םקי אל : קע) תעפ di סז

Habsןווכתנו סז סע סז -םישנא וצני יכו (בכ) :כיימ תמש סדוק תעכ תעמ  
 ססכסו ספיסד ןופל 606 ספיגנ ph .ופגנו : סקסס ת6 סכסו man תל תוכל
 ןכללו (ג"י םיפכי) סכינגכ ופננתי סרטב ("כ סינסת) ךלנר ןנקנ ףונת ןפ 109
 תודלו ימד סנס .שנעי שונע :ספ3 .ןוסא mm אלו :('ת סיעש) ףנכ
 : סנוירס ליכסכ סימדכ תונעס) קוסכ | רכמיל סיױלכ סתיס סעכ סתוק ןימס לעכל
 : (כ'כ (DT ףסכ סמ mb ושעו ומכ טעמ nm ונגי .שנעי שונע
 :ךכ לע שנוע וילע תיססל ,ןיד תינכ לעבס וטעכפיקכ m„ וילע תישי רשאכ

 ןתנו

et 7 7777777 777772.777727770777 7770777777277 ld 

 רואב

 ,אוה ופפכ יכ : (ס'כ וכ 5רקיו) פיככ 0m פמקכ בלס mh וס ןכו , ףייס
 תוכסל ןווכתו ,סז סע סז , םישנא וצני יכו (בכ) |. סקכות ךכד ופוכס) טילו

‚man 6ןיפ , ופגנו .סקס תל סכסו  pe) 55 vomףונפ ןפ ומכ , ספיסד  

 ףננ ןכ6לו ,(ז'פ גי (Om סכילגכ ופגנתי סרעכו , (3"י 5 סינסת) ךנגכ 3
 So‚ פודלו יפד סלי ,שנעי שונע . ספפכ ,ןוסא-היהי אלו .(ל'י ח סיעטי)
 עדוי m יכ ןימולפת ןוממ ןלכ ןיסס יפכ , סנק ומכ fוספ סנוע ןוקנכ כותכס וקיוסו
 :ענס וגעבפיקכ םריפ )"1 י"פכ ,"וגו תישי רשאכ = .(ן"נמרס) ,ומינפי ספ ולנווכ
 יכ , סקפס ליב ו ןעכת)- לפכס ליכט סנווכסו ךכ לע נוט וילט תיפס) ל'כצ

WN Tom Uןיפ  



hh ?יי === 
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San 5 "827!דו  wosיראו ₪ :םֵּלְׁשְי  
mo . £ 

 ןטְלׁשְּב ּהיִתַמִא תָי וא תֶא וא ודב בע"תַא שיא הָּכ :הידבע תי 223
IMSתחת תמו טֶבָשּב  ITהיָרי זרחה זרמו  

 a NEIN ןָא םוידדמא ְךֶא כ :םכני םקנ
 7 = 8 םימוי UT וא — - ן 6 2:

 ןימוי :

 : '6'כ כ"כ .'6 '5 ק"כ םוי : 'כ כ"ג ןילדסנפ םקנ ןרהא תודלות

 י"שר

 יור טיפ | ילוסס | רס65 gb mas ןיסוכק רמוס וס וניכ ינומס תמסמ ותכפנמ
 Ann ךי רמלנס וכגכו ודי ימד וקונ תמקמ וכ 7m רבכ וסו לגרו די תכפנמל
 הכי יכו (ב) : פולס רכס סיסי ומוגכתכ | - אפרי אפרו :לגכ תסת לנר די
 655 mh ול רכדמ 3כותכס ינעככ דנעכ .ותמא תא וא ודבע תא שיא
 יטקס רכע .ab תימנועט וכ יטק ופסכ סע וס ופסכ יכ רפול דומנת ירכעב
 לנכס ןמ ופילוסו נותכס 3 נ תמו Dh סכמ ללככ סיס ירסו תימלוע ו
 :רוטפ תעל תעמ סספו ודי תסת תע כ ס5 סיעוי ו5 סוי ןידכ ןודג תויסכ
 תימסנ יהכ וכ ןיפ weh ומ רכדמ כותכְס תימסנ ידכ וכ םיזכ .טבשב
 תומי Sch ('רי ןע ילככ ו8] סב תומי רש6 די ןכלכ סו ל5רשיכ רמו דומלת
 sb Ab ונע בייס Jh רופס פרשי סמ Sam לק סיככד נסו וסכס ]15
 לכפ וו סקכסכ am ידכ וס5 ah לעו תיעס) ידכ וכ םיפ רכדכ וסכס
 סקנ תפקו כרת mb וס ןכו ףייס תתימ יםקני םוקנ :ןככ לכ 69 לקס
 eb -op אל  דומעי םימוי וא םוי םא ךא (אכ) :("כ 5רקיו) תירב

 לע ס"6כ "יג ס"כ (*

I ee 0-666-- 

 ר ו א.ב

 ,םרמ ן"יפס יכ תכנס וסרסו ,ורכס ע"ע |, סתיכט תכונמ ,ותבש . רססס פינמ

hmותכיפי ןמז סעטסו ,תרר מ'ע רוקמ וסו , כפי וטכסס ות , רכק רכס מ'ע סק  

 , אפרי אפרו . 9 סנסי ,ןתי . ץוק3 ךלסתסו ךפס , ותכפלממ תכוט ,תיב
 anh שלו , פכי פרו ןתי ותכט קכ רמפל כותכס mel ,פורס רכש ס)טי ומונרתכ
 לכ 5 ותופ ופפריו Damm 56 Saba ןפיס דיגסנ ,ןחי ותפופרו ותכק קל
 ,סינפ לכ לע ו ספרי קב , סיכת סירכד וכ ססעי וכו , רכטס ול ןתימ 06

 רמ6מ יפ) ,ל"ומ וכמל5 ומכ ,רכדמ בותכס ינענככ ,ודכע תא (ב) . (ן"גמרס
 וגילו ומע aa ריכסכ 66 , ופסכ וכי ירכע דכע 326 ,וס ופככ יכ סכובק *

 rap וליכ תויסל לעומס 7 יכ ,סעידיס 6"'סכ , טבשב |. כבד לכל כםיכ
 EBD וסמ לוח וכמפ <, םקני םקנ) . סכר Sen וכ מפי לו ver :כ"פע(ה \ \ ,רסומ

 ריו
 י| =



 םק 2 םיטפשמ אכ תו מש סולקנוא םוגרת

menהירח זרי רב  = Vsוא ןָבָּפְּב  az 
 כשל EN תרומי אלו לבל לופו תמי אלו
 Pam Dpras e) am וקו סא ₪

naּוּתְנעְׁשִמהדלע | ץוחב יקר הרוב לע  en 
menאפרו ןתו ותבש קר הבמה < למ  

 פרו II IP קר ME -רגאו m  ּהיִנְלַטּּב
 אפרי איסא

 ק'כ .'ת "סם תוכרכ אפרו : '5 ס"פ ק"ג קר : ' ת"ע ןירדסנס - 'כ ג'ל פוכופכ םוקי ןרהא תודלות

 :/3 סו ה מ

 י"ש ר

ven zw ספרפ סרמש) ךכל. nm כ  יופרו תכס לבמ וירכיפ ימד hi 
 ןנעובל לופו ועונרסכ + בבשמל  nsותנעשמ לע (טי) : ותכפנממ ולטבמס *

 גרס ₪50 ₪ גכסיס ךתעד לע סלעת יכו .הכמה הקנו :ותכו ויכוכ לע
  6סקרנ5 דע ותופ סיסומס ןסכ ךדמ)  ohןכו סז ספרתי  nenסקפכ

 סיקי נס רע לנמ סכמס סקנ וס ופנעסמ לע ךלוסו סו  orסכפס סקנ כ :
sw3 | ןיפוכ טגכ ופ וי עעק סל ינומס תעסמ ות:נמ !וטב .ותבש קר 

 ותכפנע
3D 22252 727277727 75770 2257777272027 0707207220 

 רואב

 ,תמוי MD .סpקס תרכוסנ ללקיק דע וקיתעס כ"ז וכינומדקו , ספס ar 83 סנ
 סתל ופגרי 1363 (oo 36 ןיײנו | , סניקסכ ,וכ וימד רפפנס סוקמ לכו . סעקס
 , ףרגאב (חי) .- BD) 85( וכ וימד רמפכ | ומסו וי3פ ללקפכו (ז"כ כ 5רקיו) 83 ססיפל
 , (9"6ב טסיופ) ס3 תוכסל ףכס ךותל תועכלסס וטכקיט דיס וס ףורנפ )"ול pad לע
 ,ףוכגקכ 5יסו , סלק תסו ,ןנפב ליסו , dep תק5 ,תולכסס יתפ 3ותכס ליכוסז
 ,וטפנ לע וסכסש ןונכ ,סז תומי ספ ,ותופ ןיקכוסו , לפול ךיר5 jenes יכ רמול

ni"תומי כ סאו , תעוי תומ וס  durףרג6 "יו . יופכו תכס  mכפע 29  

 ף"נפסו ,(ו"י  נ6וי) ססיתפרנמ תתת תולרפ וסכע ,(כפע) ןוסנמ , (פ")3 ע\!טטררפ)
genוסו ,עורופ ף"נפכ bכמסכ , סז תא ריכוסו , מכוכב רפק נקנו תעד  

 לפנו : (ן'גמכס יככדמ) ,תימס) ילכ וב םיט סוקמכ ןסכס oh , תעוי 293 סג יכ

 . "וגו םוקי םא (םי) = . ותכסלממ Proyt ילוס) ,ןלטוכל לופו ומוגכתכ , בבשמל
 לע וינ6 ותכ Sm סכומס קותתי ס6ס ,סווסכ כותכס לכד רקמ 5 ועוטפ יפל
 , תונותככו סיקווטכ | ץות3 ךלסתי oh יכ ,וילפ רווי לו mm„ ונכטממ סוקיס

Juוסודתיס ללכסו , ופפרתנט סינוס עפזמכ + 1713 רס5 סטמ תכעזמ  om 
 וסופילויק סכנו 'יפו ur„ פכתנ ₪5 Shane דע , ותופ ןיסכוקט ךלנ) ,הכמה הקנו

 תיכע
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 לטְְתיאְלְטְִתא הדי ויֵבָאללכמו) סם = + תמו
 הימשו יהורא ?חוכליידו חי

PNTEN WS ETיראו ₪  | ma gan 
 יחמיו תא

 : 'כ 5 ק"כ nam : 'כ כ pop ללקמו ןרהא תודלות

ma 

och ככוג שיפ בגג ₪95 יכ ןיפ  םיש בונו ןאכ רמסנס יפלו .ורכעו םיש 
1 

 : סכיכמ סדוק וריכ רככ לעכו ורכמו וככנש סידע וסוקכס >ודיב אצמנו | :%
 ןײעס קיספסו ליס קנס סקס סכותנ סרועקס סתימ לכ קנסכ > תמוי תומ
 bתגולפ גייס יל סרו + וינס (Yon ומפו ויכֿפ סכמ ןיכ Eh | כנונו בתכו
 . ומאו ויבא ללקמו (זי) :ןגיפקמ ל רכס רמו הנק סלכס ןגיטקמ רכס רמד
 5 ןיפ | ('כ םרקיו) וינס תפ קי רסס ₪5 שיש oh תוסס יפ) רמפנ סעל
 וי3מ לנקמו amd דומלת jun סינמ 5 Dans סח ןיכ5 תת ללקס םיפ נפ
 תת סינוס pr רסס Eh wi סמל ןכ oh סקס ןיבו םי5 ןיב ספס :ומקו
 כמ ןילגו סניקסכ וכ וימד רמקנס סוקמ לכו סליקסכ -תמוי תומ :ןטקס
 : וכ וימד (m ועו 13h ננקעכו (ספ) ס3 סכיעד סתופ ומגרי ןנקנ סנכל
 wind 65 ןיע תהת ןיע (mis m רמקכנ סמנ .םישנא ןבירי יכו (תי)

 ל
IH HEISE PET IHICO HCC SPEIIHFTPICHFHV 060 53046>-- 

 רוא ב

 ספג בגוגס | וכינטס ומכ ,רק6) וכככ ךכ רקלו , ותוטר) בלס | תומרע וסינכסק
 ןיידעו וככמ ,וככמ לו ונ:ג תיירנכ וכמו MED„ .וסנכיט דע בייס ,mh גפרםימ
 פוסש רמו) ןכתיו | ,וליכ ת:מנס -תכ |, ודיכ כעגו רועש סכסו . רוטפ ותומרכ קוס

 3339 תוטרמ תקווס ןכינכס כ ס*ש | ,קקומ )₪ ודיכ נמס  ,חקונס לע נסומ
 בענכ ,eh םסיניב רקמס nn קנס יפל , סתימ בויס כנגס ןיפ , ותוסלל
 תופרמ יש דע ,רספי , ססינט לס לכתב סכיעמכ ול ססכגס י"ע סנקו , לכעס
 . (ותוטרב וכ ןיידפ תיירככ ןופכ ןכ קריפס ל" ן'נמכס (Bed + תקונכ DIES נננס
 ןימ רפחר65 רעב 79 טסה ןפו) ומגרת ןימנמכס ,ודיב אצמנו : םרוגה רמא]
 יכ לעש ch , סלררס פ"ע סכי:עס סדוק ודב bo |, (ןטדנופעג טוטווענ רפנייו
 , סדוקס קוספכ ץסו וינ6 סכמו ומכ תקלתמ ו"יו מנו du ו"יו תויסכ Jan וטוטפ
 לע לו / שרלס 97 לע 6 , תונמכ יפ) סידיכ תכתpיו סכיכנזיו mb סונקנוו
 . ליב דוט kim ph mn ס*ם |, סירכוקמ ססס כמוכ רקפ6 יקו ,  טספס 7

ken Lnק ; , = * ₪ / 212 %  (m)ללקמו  , hinסלנקיו ועכ סקס תריכוב סללק  ERSד'כ 8 '3 8900( 'ס )", 
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samסם | וחמש םּונָי עשו יראו סי  Nm 
12aּהירבְה לע  Bye x! mens = 
 2m I לע שיא דז יהְּבְדמ .ja בב

J—המרעב : —  male Drוננקת  
 ויבָא הנו D | :תומל - יהוא אי (ופ
 a (a I) תמוי תומ (jan : ללָטְקְהִי  הְלַמְקְחַא
 . 22D SE SUN (זט)

 תרומ TOD אָּצְמִנְו ֹוָרָכְמּו שיא כשהיו לאש
mesתמוי  

 — < Ph םומני םעמ | : '6 ע"פו '₪ "מ ןיכדסנס .'כ דפ וי m ןרהא תודלות
 כ ם"פ ןינדסנס .בבגו :'3 hr ןילוק :  '3 ה"פ ןיכדסנס הכמו : 6 ולו '3

 י"שר

 סכמ רעסנס יפל and סמל | < שיא רזי יבו (די) :סיוכ סנקמ סו וטלוק סוקמ
 סיעכרפ תוקנעב תימסש ןיד תיכ | תילסו 05 פור | וליפ6 יכ5 עמוס 'וגו םיס
 ans נו דיזי יכו רמול ה גגוטסו ודימנת Eh סלורס כרסו 13 תת סכמס בלס
 סספ יפ לע ףלס ודילתו וכ סדוכסו פוכסו ןיד ns תילס לו סמרעכ וגרסכ
 ויתקת סדוכע דונע) סלורו ןסכ סיס ספ .יחבומ םעמ :ןימיבעמ ph ןיריזמ
 ןינל:תכ וסס וריכקכ לכוס לע וטדמלפ (BD .ומאו ויבא הכמו (וט) : תוענ
 סלכסכ 606 בייס וכילו סתימ3 סוסכ ויכסכ לכוס לע רעל ךרכוס סתיעכ נו
 בנגו (זמ) :קנקכ .זמוי mp : סז ומ ₪ וכל יומאו ויבא :סרונק 93 קיס
 יל ןיֿפ ויתסמ םפכ mu םימ כמי יכ milk יפנ רמלכ סמ) .ורבמו שיא
 כנוגו .כמול דומלת | ןיכמ ונכגכ סוניגורדנ6 ול סוממוט וס סח םפנ בנגט םיס ל

ch 

Ao RE Ca DY 

 דדאב

 , סיו) סנקמ סז ? וטנוק סוקמ Dr ילו ,סמכ סוני 93703 6% 'יפ י':כו ,(ס"נמכס)
 36 סגנקנ עפכ .קלולס נמס ןינע . סוני רשא םוקמ :םרוכה רמא] .(ה)יכמסמ וסו)
 , המרעב (רי) . [סז 3ע סופפס סוקמס 96 kin רע6כ ס"ימ Ihm ,ספ ותכסו ענקצס כיע
 , ןימיכעמ ןיֿפ ןידיומ ססט פ'עפס וליפלתו vs סדוכסו כוסו ,ןיד תיכ חי)כ יוסל
 36 סלו ,סוקפ סוס ונעלקי נו  ,ללכ pin דיומל סיסי Big סנווכס ,יחבוכ םעמ
 85 ןסכ eh וכמ עלותו ,תומכ ונתקת סקמ סג | ,35לוי סקע רספכ ,סוני קכזמס

 םריפ זכו ,סכימ du סניקמ סקכס 66 ,הכמו (ומ) ייתכומ תדונע לובעל
 לכ ןכו קמפ man‚ תומ mb 1b" 95 ופ ,וסאו ויבא :סכונמ סטוענ
 סידע ופרס ,סרכילמס דוק ,ןודיב אצמנו(זמ) * סתק Sana סכומקס סתימ

 וסינללס
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 3 אָלְרּו — as םיִהְלֲאָהְו הד אל רֶׁשֲאַו 6(
 (won 75 | רַסְמְתֶא ER, MM רֶׁשֲא Din כ יתמשו ודל

 קרע יד קאך יש
 ןמתל

, , 

 dp oma * '3 כ"י תוכמ יתמשו :'כ "יו '3 '% וכפ 'כ ו"כ ק'כ רשאו ןרהא תודלוה

 ף וז ער

 - הרצ : ןיוכתנ קנו וכ כר6 BB .הרצ אלרשאו (גי) :םימ תויס) יולרס מַײק כ
 סלכ רעו ןכתי נו (ר"כ '6 (Shine סתתק) יפפכ ת סול סתסו "סכו 37 ןופ
 סמ סוו דיכ 03 957 סעו סנס לעופכ 'ס den Th תויק תדיכס 75 ליס ןוסל
 דו ומונכתכ ונוכתפ מ רמומו ידכ טס לעופס סו סול ולס לעופו סיילכ וכ רד
 תמקכ (man םי סו וכ סדומ יל ןילו דיפ 5 קלחב ורכס ססנמו .סיל ןפכ
 ('כ "₪ לקומש) סרופ סדכ (ו"ס סיעפי) an 5 לע קלקכ ונרגתנ 75 לס תקונתממ
 75 סופ וכ קוכמכנ ררכ 5 סדל 5 כס ןסכ ףל 1 * כמי סניע 7 ןינמו
 * ודיל הנא םיהלאהו :וס פרוס eb ע"מ ונע כסכהל םי סו קו סתימ
 «m ככ קידכנ סוקי תג )5 Don סעכ TR  סנולת 65  ןוסכ ודיג ןפיז
 ddp : 525 ןמדומ ('ת '3 סיכנמ) יל Bin | סנ6קמ (כ"י  ילסמ)
 כמפי רפסכ דוד רעקש וכ ונפלמ קז bin סת .וריל הנא .םיהלאהו
 bיכפ סרותס יס ינומדקס Sem (ד"כ '5 !תומס) עפר Br סיעפרמ ינומדקס לסמ

SENס"כקס  Biosסיסנפסו עפר ללי סיעפרמ סרוק סכמ ןכיסו סלוע לש ונומדק  
dehכו דיומ גבס דקו כגום גרס דת סד יב ינס3 רכדמ בותכס 093 ודי  

 קדנופנ pnm וס 3 םודקסו סלג 55 on m כ סז | ודיעיס רכדכ סידע ויס
 סז לע לפונו סעוסכ סלוע גנוס גרסש סזו סלוסס תת בסוי דיזמכ גרסש סו דפ
 22153 .גרסש סז כמכ תולנל וקו5  ןינייממו וילע ןידיעמ סידעו וגכוסו 793 נכסס
 סז יו סמס סיייפ רכדמכ gb -םוקמ ךל יתמשו = : גרסנ דיומכ גרסס om סלוג

 סוקמ

on, 00000 0, 7 2, 7 0 7 22 LO EEE 

 רוא ב

 ₪ ,הרצ אל (ני) . סנקנו רכז ללוכ , שיא hs סגכוקמ ןכו וכ תמק דע ךכ לכ
 . )3% לכ '6 ל6ומט) תת יקסנ תל סדכ סתלו ומכ ,ונרסל ןווכתנ לו ., כ ברק
 ןכו , תולינעו תונס םקנמ rn)‚ '3 סיכלמ) י) וכ סנלתמ ומכ | ,ודיל הנא
 סעטסו ,(6"כ כי ילטמ) ןופ לכ קידנל סנפי מכ ,('ד די סיעפומ) סקכמ וס סנפת
 737  ןכו ,ךלל ןוכ קל-תוסו, ,סקעס Anh‚ ןוע' כוכב סע 0 ןלעו בכס  סססט
 56 סיכקמנס סיסעמס ןמ ןית ,!כס תנע וסס ,סנעתי סקס 38 רנד לכ (‘pn רקמס
 - ת3ק) סירע yore ,םוקמ ךל יתמשו *סד6ס ס:עפ סספ ,תיספתס סריקנס

 ס"נפרס



 mp  םיטפשמ אכ תומש םולקנוא םונרת

nmeאֵל ןילא  Tanםנח האציו הל השעי אל הָלֲא  
 Ca " DT cle Ad >% el 2 . לב ןּגמ Diem הל

0 A as Ba) DB APR TS us mn ₪ יס Een רֹומ: IB) שיא steps | הנלטקנ 
 רשאו 9 ליי טמא תלת איג

, , , 
 : 'כ 'כ תוכולצ - 'כ כ"עו 5'  'דו '3 'ג ןיפודק - '5 ו"מ תוכותכ האציו ןרהא תודלות

 י"שר

 סנוידפמ ערגי ומ וככל ופ ו) סכדעיי Bien ןס סמו סל ססעי כ ס)5 eben תחל ס.
 האציו :סעלנע Ab תודפנ dys סיס כ םיסו וככל לו וכ פל סדעי 55 on לתו

„Dinסקיכיס יס סמו סידכע) סכירט סעמ רתוי וול סיני סל סכר  md 
 ןיגמיס סדוק סינפ BE ועיגס סו ןינמיס םינתס דע ומע ססקתו ןינמיסכ קנת

nn) 239שס ךדנעו סיכנעס ופ ירכעס רעקנס תנתס  DNBוסמו (ו"ט סירנד)  
 קנתע mh ויל ומ ןסכ hin סינס טפ) ןינמיס ומדק סלט סנה סל ןפכ רומפס
 למול יתייס ססינפ ורעלנ 53 סלו תוכנב תילי תוכר) ףסכ ph לת תורגככ 6
 :קולסנ ןיוס לעכל ספ ןוסתפ ןשי) נס doht ורמפכ ךכל תורגכ וו סנס סי
 םרפ) ידיכט סמו ןימלוכ תסכפכ ורע( סיכותכ סמכ .תמו שיא הכמ (בי)
 ככ סכי יכ םיסו רמנס יפל רמסנ סמל יתמו שיא הכמ :סרפל ס)כ וקב סמ
 סכמ ed .דומנק סתימ Als סנס mb עמוס (ד"כ כקיו) תמוי תומ סד6 ספכ.

 םימו ana נו erh סכמ ana סו com" לט סכסכ Alb בייק mh תמו םיפ

 «m ןטקס תו ספלס ת6 סככ ch סכיפ דע בייס mh רפול יתייס סכי יכ

 עעוס םיפ Dam רמלכ ונפ דועו סז וליפפ ןטק וליפ6 סד םפכ לכ סכי יכ ל"ת

m3 במ סי גרסו סכסס ןטק וליפס ’pיכ דועו סכס5 ןפק לו סכי יכ םימו  

 הכיס דע יח וליל Dh סכמו mb דומנת עמפמכ סינפנ וניפמ סד םפנ לכ סכי
13 
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 רוא ב

 ,תורעג ינפיסנ :ת5 ופכיפ כ"ס ,םנח האציו Dh„ םנסמ תספ 65 ס) ספעי

 סכעכ5 דס ןופנס לפכ 1697 "ות ,פסכ ןיא םנה dm 6 po„ ס) עינב נפ פ'עֿפ

 תלמט יפכ רול: תפסותנ לפכס 3  עספס יפלו ,("ע ד ףד ןיסודק) תכגוכ6 דחו

Dip('ג 35 סיעקי) סתרכמ) סנס ופכ ,ריממ 3 סנס ,סיקוכיפ '3 ת)נוס , 
Dinיקנומ וכיפת )ו ומכ ,תילכתס תנסכ ילכ  onסנה יכ ,('י 5 יכ6למ)  

 יכ ופכ ףסכ ןיפ תפדכנס סכיתס סימעפכ ףיסוי ןכל '(ז"י '8 (Wen תסרס סלוזמ

 וגס ,תמו שיא הכמ (בי) .('5 תכ סיעםיו 6 'כ '3 (on סיתת ו סתפ תמ
 לכ



* Tray se” 

 סולקנוא םוגרת םיטפשמ אכתומש ) 4

 mann mm תרוָנְבְר טפָשְמְּכ זרעי
epפי אָּתְנַרְהֹוא םֶא 0 זרַרֲחַאזסָא 6(  

Dreּהָתְנועְוהָתּוסַּכ ּהָנּויז היל התנע התוסכ ּהרָאש  

 a = span אל ד"שלש"דםאו (m + ערי ל
Tz: Aל;  
 תלתמ הלא

 סילד) ערגי אל : '6 ת"מו 'כ ז"מ תוכוקכ הראש : ' "עו '3 'ט ןיטודק or ןרהא תודלות

 ב0 פיט ל ו"ט

 י" ש ר

 j קל ף Poh לכיקש ףסככ יל תדעוימ תפ יכס סל רמוס 656 סירס ןיפודק ססדקנ ךירכ מיפו
 : סע :ול תקי mans םא (י) :סגועו תוסכ פע * תונבה טפשמכ : 7973
 :תטוומ .הראש :רככ ו) דעייט סעקס ןמ - ערגי אל התנועו התוסכ הראש
 .הל השעי אל הלא שלש om (אי) :םימזת .התנועו :ועפספכ .התוסכ

oh 
III TCH HIHI HEHE HFC EHE P GGG O OH O FOTO 

 רוא ב

 , הל השעי .וככמנ נט תו)ותכס לפרסי תל , תונבה טפשמב .ןודפס לע ,סרכפנ
 , ע":סרסו י'פכר פ"כ ,ספנעו סתוסכ סכפ5מ סל תת) סנתקי וס oh 300 סג ‚73%
 ךולפס וסו = , וככ) סנוקס סנדעיי ספ רמפיט ןכתי עטפס 797 לע כפכ כ'ז ן'נמרסו
 Sch טפסמכ ,('סכ '3 ?6ופס) ודעי רח דעופס ןמ , פוס ןומו (ya דועי יכ וכ סנכדמיש
 5 רקלכ סוכ סטו | ,תוןתכס רסמכ ונסמ סל ןתיט Ob„ ספעי ותנכ סדקס סטעי
 לפרסי תוננמ סיססס ןיכ ,תרחא םא (י) .'כע סנעתי ותלמ דסח לכסו סקנעטכ
 ףד) תוכותככ Ama ירכד) ,הראש .סי!ע ,ול חקי .סככמנ 500 ןיכ סרכמנו
 לוס ןכו ,  תונוזמ ו ,(סגויז .ומוגכתכ) , סכלס ,היירולד סקס nun (כ'ע זמ
 תע סינסת) ב5 רפעכ ססי)ע רטמיו ןכו ,(ג 'ג סכימ) ימע רפ5 ונכפ רסלו : רפופ

 סדסס ינורק ולרקנ סעטס סומו ,ןוומס וסו ,סדֿפס vn ריקסמו דימעמס לנד ,(זכ

NEכפםנפ סמ ,תיכפשו סויק סעטס ,סכלס וש ,ף'נפס ןפקצ 055 וה ,ורסכ  
 ab)‚ כי ליע)) סת)מסנ תככל סתכפסמ Shen„ ססיעס 5רקת ןכו 'ותומכ סדלס ןמ
 ,התנעו .סיעוננפ ,התוסכ .סדפ לט ויפונוזמ רקיע וס סחנס יכ ,ןוופס op לע

maרכד ,שיפסת)  mundסנעת ספ רמו וס ןכו ,סנממ ועגמסכ סקס ת6  
 תע ת!מ יכ ,סידוד תע וס יכ ,תע תרונמ סתנע מ'יו ,('ג 8% תיספרב) יסנכ 6
 ,סריד סתנעו 'יו ,ותמפ ומכ ותעו ךתע ו'ית םנדכ ןכ לע ,חמפ ועכ ,ן'ו) ןוקססב

 תמת סימכס ת:קת ספס תוכוומ למופסו gen„ ןועמ כס ס"מ יכ , ןועמ ןוסל

 ענמי ) ,ערגי אל .(ן'נמרס 'יפכ ןייט) רסס ןינע3 כותכס םרפי סילי ססעמ

 . סווסכ רנדל כותכס יכ תרחפ 6₪ 6 ספ )5 ןיפו ,לככ וכ דעייט סמ6ס תפומ

 נע סנווכס ,הל השעי אל .ןוידפס ab as 15 ול דועיס ,הלא שלש םאו (אי)
 ס:עו



 זנק םיטפשמ אכ תומ ש סויקנוא םוגרת

 (man? ars ומ הל תיל IS רַבְנָל

a oe. היָמְלְׁשִמַּב na) וש 
und mm ₪ וב a2 ad Ds) ₪ ה: 

 הנרעיי הנימייקו

 : '5 ד"כ תורוככ -'3 כ"עו "69" ןיעודקק ורגבב |רהא תודלות

 יי שה

 : סירת ןיטודיק סכירכ סניפפ ךנ זמרו דועיכ סלעס כותכס ך) זמר ןפכו סיפודיק
 סוקמ וס סמו סנוידפכ עיסמ וס ףפס תנו תודפסנ סוקמ ס) ןתי .הרפהו
 se סלוכס ליס וללכ 15h סתסעפ סינעס רפסמכ סנוידפמ ערגמש סל ןתונש
 סליתעפ תייס עדוי וג סיכמוק סינק יקש Wh ספסעו סנמב סקנקס ירס 72
 יתט Th סתםעו סנמס תיססכ (ME סנס לכ תדוכע פיקס him זס ףוסנ תל
 לשמי אל ירכנ םעל :ךנ5קמ תו סנמס תויקילק ינפ לוט סנמס תיפילפ ירס. סינש
 ק3 ספ .הב ורגבב :בלס נו ןודקס bi כחל סרכומל her מיקס :הרבמל
 :סוכ סרכמו סב דננע רקלמ סיבמ ןכו דועיי nn 03 סייק נפ סכ דוגנג

(Byדמלמ ןודפס .הנדעיי ונבל םאו  abeןיכס סככי ס5 סדעיל ויתתס סק וגב  
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 רואב

 פיו |, סתופ סנקי סש5ל וכ סתתקל ,סמפכ כפכפי ת3 סגוקס יכ Buhl„ וכ תויס)
 ) כוספפ ,ככמס 360 ,הרפהו par ןײע ,הדעי .סתפס ןמ ו) תלעויפ
 ,לפרעימ ms ,ירכנ םעל | .ספתק) ינפת Pb רעפיס תעפ gibs 775 דוע ססינסל -

 , ותנ3 873 סז סיסיו om * boy‚ כ יכ ans oh כוכמ) בס ham ל
 לכס 83 17233 סעמ סיסי ו6 onnpb dans„ ימ) ס יכ ıns ph סלקס וכמי 63 יכ

omףפ סכסו 5 סעפס 797 לע ןכ 'יפס ל": ן"גמכס יכנלמ סז )כ ,ס3 לגונ ות3  
 5תליכמב "5 סרכמ) לפמי 69 ירכנ סע) לע\ ,נפס לע סדפסו ומנכה ע'כיו סולקנוֿפ
 סנלכמי 5 dodih סכיפפ סנוק!מ ספריק ן'כמרס כתכו ma‚ סנרכמי לס ל"בל סרסופ
 וכ3 סלפ רוכמיֿפנ5  ירכנס ןמ mb סעילמ יס bah ,רת) פלו did 65 תכחפ סעפ
 כג פקפכמ רקעל וש ךמע 3םות רג)  רכענו ירכע 7303 WÄR ינפמ יכ , ירככ)
 סלפסו לעפמ Sr "טכ תעלו neh„ ןכ ספעי Ads רמו ךרלוס ,(ומסכ פכקיו)
 ףסלס ןמ ערנמס ל"ת ורמ6ס ומכ ,סנוידפכ עייסיו סוקמ ס) ןפיט ,ןודפס לע כסומ
 סיסי ןכ סיכתטס סינעט רפסמ יפכו Wh‚ סתטעס סיגסס רפסמכ סלעב ןתנש
 סירס תימ:מס : ומכ ,סילועכ סיס Ai לעפ סדפסו יכ ע'נקכס כ'כו , סנוידפ
 , רתפ םי65 ,"ןקסופ רכג), ועוגרתכ ,ירבנ םעל .ס'כטרס כ'כו ,('ת מק סילסת) רי
 ‚360 נו ןוד*ס hd ,הרכמל לשמי אל .('דכ תילרכ) גרסה קידנ סג יונס : וסופכו
 03 7336 לתת 380 ןכו לועי pin סכ סייק) Ai 33 דונכ) סלוכ ספ ,הב ודנבב

 Sem £5 תרכופ סיקרפמס) סיפכ om ככמס ןוללס ,הנדעיי וגבל םאו .סז) סרכמו
— + 
9% Ar Dd 
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 ON ₪ : ןיּרְבע תּונקפַמְב * = 7 תאבְכ הבה אל
 tan 'יניעב יפרשיב 238 יניעב הערסא ה

& : pr 2° : . T er o 0 N 

 אָלירְׁשֲַא  039 FRE MINהקר תיל הממ
aks Oe >" : 2 ב 

 — רבג ירכנ

 הער :' "כו '6 :ז"מ ןיטודק אצת אל ןרחא תודלות  penpכ ד": 'כ 5'י ןץעודק הרפהו : 'כ ע"י
: "8 ph Ab 

 י" שר

 ותב תא שיא רוכמי יכו (ז) : גלפומ P3 ךועס ןיכ לכויכ דע m 60 סנס
 סרוכמ סתו ו"ק תרמפ ןיגמיס .ספיכס ליפ לוכי רבדמ בוקכס סנעקכ .המאל
 ינמיס) ופופ סיסרוד.טקס ףסכ ןיפ סנת סו ם"מכ ןיגעיסכ סו ןכל סדוק
 תיניכ .םידבעה תאצכ אצת אל :רכמת וס ןיד ויל סרוכמ סנימפ תוכענ
 ומ 5 תדכוע 605 ןיעו ןסכ תת 55 וז ככל ןיעו ןסכ סיסנויפ סינענכ סידנע
 ו .סניע ימד .סכ | ןתוגו סתוריס) סדוק סדוקס לכו ןיגמיס תינתס דע וס לכוס דע
 ככמי יכ במול דומנת לבויכו םס3 סידבטס תפנכ Bin נ 596 וכית וש DIE„ יעד

Pילכעס ךיחס   ıbירכעל סירבע םיקמ סירנעס  dabו ירבע סמ ויופי  ges 
 hs לת 55 סידנעכ פפלכ כת כ וסמו לכויכו Bea Shin סירכע gb לנויכו
 סירכעס ו ירכעס כ"ק סיככיפ יתר וי ירכעס לוכי סינעגכ סידבעכ סיריס
 Biv וגיל וס ab סירי יפסרכ Dh סניפ סיננעס סע סירכעג ירבע םיקמ
 : ססנוכל = ויכיעכ ןס ,cher נפ .הינרא יניעב הער םא (MN) :סירביק יקר
 ףסכ וס .סתיינק ףסכו ספל וכ ססינכסלו סדעיכ וכ סיסע :הרעי ול רשא

 סיפודיק
000002 00 72722007 2.007 2220770070077 077 72272222727 

 רואב

 , סנטקס ,ותב (ז) . (ע'נפכס) | ,ו) Eupen סלוע וכfכ תוכימ תילו , ונממ
hopקפס ןפ ,רג אצת אל |. 260 תוסרכ  ahיכו ביתכד כ | , םטכ כו סעפס  

 כפוי יס ןכו  ,(ב"י ומ סירכד) סינמ EB ךלכעו סירכטס ופ ירנעס ךיחק ךל רכמי
 סלוק ספ יכ סינמס תסע תונכ דע ןיחמת נס | ,'וגו 5ת כס וכמפכ סכווכסו , לבויב
 סידכע תייכ סילכעס ת6לכ וכפל "ותו , ס36 Eben תת ס) תופעל ןודלס ךירכ ןכ:
 יככע דנעסו ,ןיעו ןסכ nhiv סמפס pht דע)) , סתס סידנע סיפרקנס , סיינעגכ
 וקיומס ןודפס som , וס פכשי יכ ,ןיעו yes 5 טיפ לוס ףו , סמ פקוס
 רשא .ססנכ ויכיעכ nahe 899 ,הינרא יניעב הער םא (ה) . 037 'ס ול סל
 סדעי) סלרי 6p ביתכס יפל סנוכסו ,ו"יוכ וע יכקו ף'נפכ Ab כיתכ ,תדעי אל
 360 סדעי Sch  סינודפ יניעכ סער ספ סעעס oh ירקס יפנו ,ס:) וכ ססינכסנו

 תויסל



 ונק םיטפשמ אכ תומש סולקנוא םוגרת

 וינדא ya nam וא עצר Seine תל וא
ug 758 m mnאָעַצְרַמְּב — 4  mרבע היל  asדָבֲעַו עַּצְרמַּב  

 דיכְו 0 כ  :םֶלעְל יראו ₪ :םלעל חל
Iss 

 רכשו ןיבזי

 ד"ק תועכי ונזא : 'כ כ'כו 'כ "כו 'כ "עו 'כ ד"יןיעודק עצרו : סע ןיעודק הזוזמה ןרהא תודלות
 = יכו : 3 "כו 6 וע סט ודבעו :'כ 'כ ןיעודק עצרמב :'ק ו"ט ןיפודק 'ל

 '3 כ תוכוככ . 'כ כ"עו 6 'דו '37ג ןיקודק - '3 ו"מ תוכותכ

 י'שר

 תא וינודא עצרו :דעועמ ת)ד gb דמועמ diuy סמ .סזוזמ) לד םיקס סזוזמס 36
 ענרו ןשכ רמלנ סוס סרונ) ןוֿפ ןופ ל"ס נמס לש 5:6 טיפ וכ תינמיס .ונזא

warbתל  vihערוכמכ רמו  ih ‚up7° רקיו) תינמיס רסעמס ( סמ Po) 
 mh ףוננס סירכי6 רפס dan ערי ןומ סלכ סמו -תינמיס ןקכ gb תינמיס

 סלו -עככת בלנו ךנסו בוגת כ .יייס רס לע סעמסס וז ןזפ יפכו ןכ ןיסוי ן

 ab סנקו ךנסו סידבע נרי נב יכ יכ יניס רס לע סעמספ ןופ ומנע רכומ
mindןילותט ספוכמ רול רסק ל"ר) רמפות ןיפכ סו 5רקמ םרוד סיס ם"כ = * עלרת  

 om לד ס"נקס רמפ תינכס סינכ Jan סזוזמו תכד ותסנ סמ (טיטכתמ) 3
 ?לרשי 23 9 יכ יתרמו תוווומס יתט לעו ףוקסמס לע יתסספסכ סירלעכ סידע ויספ
 עככי (mp ןוד6 סנקו סז ךלסו סידכעל סידבע לו סס ידכע (ס"כ רקיו) סידנע
 נפ שלו לת וטמסמכ סלוע 856 mb ופ לכוס דע .םלעל ורבעו : ססינפצ
 סיטמס לכ ודנוע סיפ נו סלוע סייוכק ME DIENDE דיגמ (DE) ונוקת וקספקמ

 סנש
RRR RRR RRR RRR 

 רואב

 וגפ עכלוכ | רעטס יכסוי יכפ) סז סקעיפ סנווכסו ,תירבו סיתלל סל םיפ ריעס רעסצ
 ,סילע עולכ) סכעכ סזוומס ןיפט וכמפ Sin ,הזוומה לא וא .תולנע ןמיס) עֿכרעכ
 55 ופ וכמ6 סעעו ,סווומכ כו תנד3 ,(ו"י וע סיככל) nz וכזק3 תתנו ביתכלכ
 תתנומ תללס סיס * onm3‚ תככותמ תנלס סע Ach סוקמס Ih ושינימ , סזוזמס
 תונד סד תו) תסונס —— h’p3 סנסו ; סזומס 56 ספוק! ספ יכ ,ןרֿפס לע
 סעמסממ ו6 תכית יוס סתנװכפ עמשמ | , 6תזוומ סולד סד md ע'כיתכו , תווזמ
 כופכסו ,תנלכ תויסל סכירלע סעיכרס לע )5 ורמפ 5) סספ ,ל"וח ירכדמ עככס סזל ןיפו
 כותכס סירפסס ןמ םיו , סזוומס סוקמ 6 18 תנדס סוקמ 56 וסיגיפ סעגסס ןמ רכלמ
 טיײע ,עצרו . 6'נ3 סגכותמ ןכו ,סנוכגס תסונס (pa פיכו ,'תווומ תוכ ו5 'תכ

 וכ קס'לכ סלוע pin יכ ועדי ,םלעל .וכ ןינקטמ ינכס ספ ,עצרמב . וקני
 ,(ב"כ ' 6 55ומט) סלוע דע סמ sen ,סינמז ,('י 6 תלסק) סימלעל סיס רככ : ופכ , ןמז
 ךוכ6 ל5כטי ידעומ ןמז ןיפמ = , לכי לס ונמזל סלע) ולנעו ןכו , לודג סיסימ ןפז דע

 וגממ
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———— NM אצו m תהינדאל An 

 = יהּורוחְלִּב קופי אוהָו :

 <<  — Reרמאי רַמָא ₪  mu anרמו
m Sum nn DR יִנדָאתֶא יִּתְבַהֲא In 

 Da יִתָּתִא זרי ג צא אל (arm יִתְשֶא
 תו m -לֶא וינדא ושיגהו I Wan — קופָא אָל י

am onי  om man msאניה  
 תל הִגיֵבְרְקִנ | וא

 וא :
 :אל :'כ כ'כו': "כ ןוטודק יתבהא : 'ת כ"כו ': זיו '5 ו"ע ןיטודק רמא םאו ןררא תודלות

 :סע ןיעורק

 י'שר

 van ךנעיס ךיר5 ןיד md -םיהלאה לא (ו) :סקפטס < יתשא תא (ה)
 םינע Di סרסכ anna כת לוכי *הזוזמה לא וא תלדה לא :ול וסורכעפ
 45 רמו) דומנת סמ לס סוחמכ נו ת)דכ (ו"ט סירכד) תנדכו טוק3 תתנו ל"פ

 ג
IDOE YL LORS LLL LLCS IO HH ITHOF GO HIFI LL ELL LOSE 

 רואב

 יוֿפר ןיֿפ סככו ,דנכנס ססס סע Som 0)6 ,סיבר ןוסנצ וכמ69 רוסו Ihe יגד6
 - (ע'נפכס) , (ט"י למ תיספרכ) dh יכדס יונכב ופכ , לימי (po לע ספל רמים

 יתשא תא : םווכהרמא] (ה) .סידנע (Sonn who תינעגכ סמפפ ,השא ול ןהי

 כומתה Ab ךיפ 15773 רוט סוסקת כ סרמלו סייח ילעכ לע ססתס סכותס ,ינב תאו
 mm סיככ לו mn neh 56 ותכס6 ירסו ? ינכ תלו יקס6 ת6 paoh רמופט סד6 לט
 ףטפכ רע ןסופמ וסקימרכו וסדירפכ סמלו ? תוכימו (ppm םיענטס סקוקתס לע 90
 in סל)סו סתעמ לנוע who ןמיסו תופכ 6 mh וכו סעיככספ ןכתיו ? ס3 סרוסק
 <פנ5) ידכ ,לכ) Wahre סוקמכ וכז3 ןמיסס ןכ)ו = , ןופכו סכיחבכ ל36 , כויתסו קוס
 ללמ 556 כוימס ללמ 6) ons ven רפי דכועו , לנכס ןמ לויס ץוח פוס סז ורמי
 , םיהלאה )1( . [טכדת סערדס סולו ,רקמ לם ומוספ יפ) nd ספכנס סו סריקבס
 8337( וס סיס)6) עפסמס יכ ססמ רמפס ומכ | , סיס36 סט לע סיטפוססו עפסמס רקנ

 3 ס'7) עפסמס 9373 סכמעו 'ס) יכ ועססת סלל 6) יכ :עפסוסי רמ6 ךכו (ז"י ₪
 רמוטכ ,('6 כפ סינסת) טופעי סיכנפ ברקכ 35 תדעכ 3% סיסנפ .רמל ררוסמכו , ('ו טי
 -םירכד) a meh כיכס ach (on סיטנפסיײע ולמעו Inh ןכו ,  טופסי סיס)6 תדע רק
 ס'נקס nun לוכיככ ,תעקכ ןדו 3טוי ןיידסט סעסכ ןרמ6 סככ תומס סל6וכו ,(ו"י םי
 סע יס סיסו סיטפט סס) 'ס סיקס יכו : רמלנע 1753 ותניכש סרעמו ,סימסס יממ
 sed‚ סיטפופס גסנמ , 'וגו תלדה לא .(ן'נמרס ירכדמ) .(ת"י 3 סיטפק) עפטס

 רעב



 הנק םיטפשמ אכ תומש DEIN םונרת

 uam אצי ופנב אבו | יִהודיְלַּב לוע יִתֹודיחְלּצ
 שר ל 38 ** ל ל Are ה . — רע אתקא By ER הושע

Sinתצוה —— היזרתא קופתו  Sa)ותשא  
ceוינרַאדםבָא ) ₪ 5% +5 הנובר  EN. 

 :ws I ו ו AT 4 ו רנכו aan השאה מב וא וא מ א ה במ ב א וינב היכל םכיִנְב en m ול Tin אְהְתַא הל ןח

 היהת |
7 

 . ' ק'עו '3 כ"כ פועכי השאה : hy סע רינוראו :"ק כ"פ וה לעב םא |רהא תורלוה

 : 'כ ס'כ סכומק "5 ע"סו "כ ת"ק ןיפודק

 יישר

 ופנככ :ופנכ ןושנו יסוחוקנכ ch ומוגרקכ..סש6 יוסנ סיס PIE . אבי ופגב םא (ב)
 ספכ ךינמ יאצי ופגב :ודנכ ףנככ וטוכל ךוקכ mm קוסב ועכ 555 סב סנס
 לעב . ,םא ;,:.סירבע. סנממ TO) ne ,סספק טק .רסומ ובכ סיקתמ NE סיב םכ

 zn לגל hips ססינכס ימ יכו Ey ותשא האציו :תלפרפ .אוה הש
 ול ןהי וירא םא (ד) :ויגבו RER תונוזמכ בייס ירבע דנע סגוקספ כופכס
 .סידנע סנממ רינוס) תינענכ סספש < NEM 129 73 תופכ:ם ןפפמ -השא
 Pb רכדמ וגל םס סוד Drop םילייו סקס ל"ת .םי.קרפיב םיק טיפ ןפ
 ןיכמיס ספיגת ch סס mob Wehr ססב סנו ליס ch סירכעס ME תיגעגכב
 2563 Shi סירבעס abs. mn (ו"ט סיככר) סירכעס ומ ירכעס ךיחס רמקנס הנו

 תק

RAR RRA RARER RRR 2 

 ריאה

 ,(י"פר) ,ודנצ 923 ,וסוב) ךותכ ידיי ben ma 0 3 נס ,(ןיפנ ימרפ ןופנצ
 373 ןפכ [ba בת Ipcn לע ('י '8 ס"ד) לס תפוג ט:תו ,ופונכ wo קוסס "יע
 ןוטפכ ןפכ וסנכו ,(ם'לו כ'כו ט"כו ת"י 'ו ' סיכנמ) סי ירוטפו ומכ , םכס סיקפב
 ןפג3 ספ רמו ךרפוס ןולגס רמ6 ,אצי ופ:ב .ונע רתמ ףוג fs פע סעטסו ,[הכז
 3ע5 ספ עול ךיבכ תוסס סקס רבל רונעכ ,יזפתל £5י רמ6 ככ , כי ופנכ פני
 וכר ןיפ תינפרכי סנתתמ er סיס 5 סמ סומ וסרל ל"ומו ,(ע'נפכס) ,וה ספ
 ססו:לס ימ יכו ,ימע ותשא חאציו .תינפרפי ,השא לעב .תינעגכ סספט ול רסוע

finתונוחמכ בייס יככע דכע סנוקסע כותכס דינמ 5 ?  mehוילכו , (EI)רלמו p 
 ומע ויקכו וס  ךמעמ | ליו :כ"ת6 רסס כותלמ ,סיגבס ומע וכינכסו וס סיפנק

A).ווגרא (ד) .(ן'3מרס) ,('מ סכ , Denenתכותב 7159 *  

 ספק סינודֿפ דיכ ,ךימי ןופ) bוסו ,סינדפ os ןוד6 ורמפ , סינעפב Kb 236 , תומסס

 כ:דמה ןוסכו , מכ .8) יכ = , ולוד6 ורמ ו וינוד6 וכמפ סוכומסנו ,('ד מי סיטמי)
yo 
27 
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pn ne)צָרְבע כזה ירא 6 שש ירבע רבע  
 Pa תיש לֵאָרְׂשִי רֵּב : - י םינש
 קופי אתעיבשבו nd) 3) my הע םינש

 as ₪ :ןגַמ ןירח רבל BR ₪ 1 כנה ישפחל
 יהודוחלב אבי

 ב "6 מ"מ סדנ .'3 ת"י ןיככע .'3ו"ו ' זמ ןיסודק שש :  ז"פ כעס סדקע יכ ןרהא תודלות

 : 'פ 'כ = ןיפודק ופגב : ספ ןיככע :סכ ןיפודק תעבשבו

 יש

 1939 םוסס .דנע ..ירבע רבע הנקה יכ (ב) :סדמס ינפ) לוכס) ןכומו ךוכעס

 פס mh קוס וילעו נרפימ ותתקיס יכעככ דכע ירכע לם ורבע 896 יס ומ

 כרי וניפס ןמ .סוקלכ 2 סו ADAM סייקמ ינ6 סמו דוכעי .סינט
Jahלכמי יכ ג'ת חסב כי 56רפיע חוקנב . Pיתכעפ כ (ו"ט סירכד) ירכעס ךיס6  

bbיב —  „MPNכ ןיל סו רמפנס ומכ ותנגגב — ליב ליפ  
 655 55 ד"ב וכורכמ Jah וקתוד ינפמ ומלע רכומב 896 וניל ומ ותכננב רכענו

EBםוקקכ.  ar mhרכומ יכס (ס"כ תרקיו) ך) רכפנו ךמע ךיסס ךופי  mp 
 pn „wand : ןיד יב רכמנכ סנקת יכ סייקמ ינפ סמו Anh וקסוד ינפמ

on 
— 3330396406436 063 4400 ISO HIHI EL Saar 

 רואב

mדנע) רות יככע ,ירבע רבע | + (ס"כ וס ליע)) עפסמו קמ וכ ספ ספ , 
 ךיק6 ךנ רכמי יכ :כתל סוקמכ רפול Fiss ותכ ,ירכע וסט דכע סעטסו ,וינפ ךמככ 3

 כ ןי6 Dh ביתכדכ ,רנדמ כותכס ל"כ וסוככעצ ,הנקתה יכ .(כ"י וע סירנל) ירכעס

 . ףופי יכו יגיס 983 תסרפב נותכ וינעב ומנע רכומ ל36 ,('3 בכ ןמכנ) ותבנגכ רכמכו
 ,('מ סש) ךמע דנעי לכיס תנק דע סע 3ותכו ,(ם'נסכ כקיו) 'וגו ךל רכמכו ךמע ךיחֿפ
 סמיזנכ 097 סוקמם וניתונכמ סי . ןיד תיב וסורכמכ דנעי סינס vb רמוק סוס ןפכבו

‚micסלוק לנוי סו  vo)סילק  Jans Aססירכד)ו)  abומנע 95 רכומס  mhבכמנ  
 , ותביכמ) תיעינס , תעבשבו .(כ'ז 8°3699( , (סכיניכ קוליס ןתונע EN , tt לע רתי)
 תוכיסל 'יפ ל"ז י'ער ,ישפחל um ons„ שס עת one„ תיעיכש 596 וכיפ וש
 ,ןכ וסט תיכוסו ,ס'כסרס כ'כו , תוכיח , טפומ ומכ ,סכקמס dt יקפח תלמכ ופכווכו
 וכ סיס ,(ןיכות ככל קופי סגכהס סולקנופ תעדכ) יפת וסע סול (ie סיס וכיֿפס
 36 mh םיכמ כי רמולכ ,יס:ת סם סיסיפ סוקמל nn , ל"כע ,יטפס) ףטחכ לקנו
 3 סגילת סעטסו ,ףסוכ ס'מסו ,ןלתפרשמ ,םנה .(שפת EIE סיפכקכ ק"דכ) ,ותיב

 ינתה)ע סקיכ ומכ eins‚ 893 535 וקרדס ,(קויברפוװדמ) !עפס רות וסו ףסכ ריסמ
 ,(6"כ 05( ירק ימע win סו ,(נ"י וכ 5% תויממוכ סכתפ נוסו (כ"מ 63 תיטפרב)

 תמדקס ןייע) ססימודו ,('6 טכק סינסת) ינוכר5 תכר ,(/ג כ"כ סיעשי) — ס:ח
 ףיכט) ופנככ וסנכ ןופלו "יסודותנכ, ומוגרתכ ,סס-יונ סיס his ,ופגב (נ)' . (רפסס

 ןיסב



 רנק םיטפשמ אכ תומש פולקנוא םוגרת

 : םכהינפל Din רֶׁשֲא man רפת יצ
 ירא

 יכ

 י"שר

 תסרפ סכמסנ סמלו  .יגיסמ מ ah יניסמ סינו:סבס סמ סיוססהס למ
 : (סרזעב 'יפו תנופס 'ס) םדקמס dh ןירדסנס סיסתפ P למול הנומ תפרפנ

 nd ךתעד לע סנעת כ ססמ) וס ךורכ עודקס כעפ .םהינפל םישת רשא
 יו סתנסמכ ססיפ3 סרודס hing דע סיפעפ 'ג ומ '3 סכנססו קרפס ססנ סג
 ןקלטכ ססיגפנ סיפת רפפ רמלנ ךכל ופוריפו 2370 יפעט טעגס ימנע תירממ

 ךורעס

 רוא ב

 פ"עפ ,תוכנסס ם-פ) יתפכ A לכם יעדוי וניכיו ועלי :סוס ala , ןיניד 5
 , תוכלססו תודנסס סיעמשנ תוטרקמס כותימ יכ , P'Eh>33 יתפסריפס ועכ pen„ ספ
 ,ית6כ תולרקמ de ןטוספ םרפל ינסו ,כ'5ז ימת יב סמנס וניכר 'יפכ ולמי ןתנקפל
 וכיתוככ וכמסס ומכ ,רקיע תוכנסס כ'פעלו Ib„ ךרד יפ לע תוכנססו ןיגילס כפל.
 6 ,ססתנ סוס לודגס רענס יפגכ 963 וג ף סכסו י*כ"כע ,סנקמ תכקוע סכנס, "פי

mm:לפעקו ןיפי תופרקמס יעוקפמ , dabרפסס תעלקסכ 1( לולכס לנכס תש טתכם 8  , 
 ףלתתמ wos רטפ6 5כקמ כס וטוטפט וו , ףלתתמכו כתיסס ןיכ pp לדנסס רנד נע
 יכ ,ןיכידו תוכ)סכ סס) רתוס סיסיט רסס יל ל55 , רופכס ןפוקכ וניקוככ תכנקג
 ספ ,סירתוסס סיככדס )36 ,תע6 Dans wos ענמנס ןמ mh סיפ!תתמס סירבלש-
 5רקמס תוטספ Is ווינמ ספרנסמ סוקמ 323 ןכלו ;חרכס3 רקש ינפס ,תפל רחש

Snתלכק5  a. yoטקסס ךרד 30( ר63מ0 לע סכוס ,ןי:ידו  donלכו , ln 
 תירכס ph וכחנלו . תננת oi , ססיניכ סרסס תופע) ו6 |, סיזמפס En תרי
 סוקמ לכ , הלאו (א) .וניגע סכוטס 'ס  ליכ -מחכנ Er ,וגרוק3ל ונתרכ סש
 wen„ .סינוססכס סמ , — לע ףיסומ סנו ,  סינוקלכס תפ לספ ih רפפנ ₪
 , ; ע'3סרס ם'תל סכולק - סנווכסו = * (8תליכמסמ וסו ,י'סכ ןוסנ) יגיסמ 05 ל
 תולטס רתי תש סעידויו ,סעס Ih דריס סקמל ספס סוכ סיכנלס תכסע תולכ ירפפש <

 לע ריסוס לתסו < , (ט"י 'כ ליענ) 'וגו נכסי יככ 35 רמת סכ רמלו , סיטפקמספ
„Emוסכוס כ'ק6 , סיס ססל סיסי ולככ סעסק ,ותדרכ סמע תיככ תוככיפ רעו  

 סכותס לכ ,(סכר םכדפכ נ"ז וניתוככ (ED ,וסעכנ שי ןינט = ןיכודסו סיעפספש
ann 2:ןיניד ס'גקס ןתכ ךכל ,טפפמכ  mhביססו רוק ףוסלו ,תוככדס תכקע  

imתנו יכנ6 סנס תפרפב ,'ע  enככז תיככסל סרקעמ ,('כ גכ ןמקכ) 'ונו  
lenרדסה' יד סגרה סולקנופ ,םהינפל ששת רשא |. ןענכ ןרפמ סיעספסו  

 ססינפל סמיקו  ,ססיפוכיפו םיכנדס .MED סגיבימ ל" nn ןכו | ,ןוסימדק
 , ססל רכמפנ לו ססונפ) . an ךכנ סדfס web וכל ןכופו ךורעס  ןס:םב

 ופכ 2 םּכ
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 | 4 ne הרלעתזאלְו (=)  :זרללחּתַו
 כ לר אל רשא מ לע .תלעמב ₪ :ץנררב קפה =. -

 : יהולע MM a וילע ףתורע הלנת

 NT  ןילאו ₪ אב םיטפשמ רדס
 . % « N ר

 : םכיִמּפְׁשִמַה הלאו ₪ אב
 רשא

 'כ 'פ ןיפיג -'3 ד"כ gone הלאו :'כ 'י ןיררסנס - ' ס"מ ריונ הלעת אלו ןרהא תורלות
 :/3 spp -'6 ו"ט pa .'5 ס"כ ןיטודק

 י'שר

hanם3כ סנוכ סתפקכ .תולעמב הלעת אלו (גכ) = :תוטערופ  nam)6  
 אל רשא :עפוסמו br pin ₪05 | .(4ז"עלכ םכ"וקפק תונעמ תו:עמ וסקעת
 יונג ויילס פ"עפו ךיתועיספ ביסכסל ךירכ סתה תונעמס י'עפ . ךתורע הלגת

 בורק תועיספס תכקרס ע"מ דב יסנכמ DD) Dem ביתכ DC םממ סורע
 DD .סיכב6 סמו רמומו לק סירכד יכסו ןויזכ נסנמ סכ son סתסו לוס סורע יולגל
 סס3 :נסנת לג ךרופ 093 Er ליפוס סרוק סכמפ ןנויזכ לע דיפקס) תעד ססכ ןיֿפס

 : סמכו סמכ תקל לע טויוּכ לע דיפקמו ךרכוי תומדכ םוספ ךרנס ןויזכ 2099
 ףיסומ סנו סיכופלכס ת5 לספ ₪5 רעולגט סוקמ לכ .םיטפשמה הלאו (א) אכ

 נע
202.200 7277 2027 52707 027572727727 52727 5777777 

 רוא ב

 35 יכ לזר3 ןכפמכ סיס ) סז nom : (6תליכמ) |, ךירפמס לע Sons ףנויס 73
 יכ , סיניכספ לבנמ Ins ילכ וכ ספענ 8) סימלוע תיכב ןכו ,תםיסכ ויס ויתודתי
 תכומ) טככ סנוכ סתפטכ ,תלעמב הלעת אלו )32( + (ן'גנכס) סלונע סנניפ סעיתסס

ren 5ם'גונקזק תונעמ תונעמ  obsןופפפטטט) "לכו ,(סנג'נעסע רק)  
 י'עפ ,וילע ךתורע הלגה אל רשא | > (י"םכ) ,עפופמו סיסי pin 836  ,[(ןטפפוטס

 כיתכ יכסק שממ סוכע יונג וניפ יפ לע ףסו , תועיספס — ךיכ5 ספ6 תונעעס
 , סורע יוננ) סנוכק תועיספס תכקכס מ"מ ,(ב'מ סכ (mp3 ד3 יסנכמ ach סקעו

 ןס3 ןישע ולנס סינכ6 סמו Hmm„ לק סיכנלכ יכסו ,ןויזכ נסנמ וכ 0m סתפו
 * גסנמ 03.00 כ ךכוכ ןס3 םיו ליפוס | סכופ סרמ6 ןנויוכ 3ע ליפקס) תעל

aanע ליפקמו ךכנוי תופל3ב וסס ! misסעכו סמכ פתק נע , ed)ײ"טר , 
 .(תליכמסמ וסו

 תוכ)סכ למ דע | סנפכסו סקומעס תוס ספרפס )ע וכוק3 תתפ ל'ז ם"בשרה אב
 ןיכידו

D’.bpoh (4(ןעפסוטמ) 6601005 ; ץ"ענכ  + 



 גנק וותי כ תומש םולקנוא םונרת =

om,אל  mm anילדהַשעת . mas nano 
 הילע תפנה הברה a תג = ה אל לס

 היללההו הלע אמליד א'נ

 י"ש ר

 תיוג  ןסתפ סכנת (A םיככ< Ham יל ססעת רקקכו רסקכ ןוסנכ םמסמ סז
Mobךינע סבופ  (תב Damרמסנש סיככ6  )סנכפ תומנס סיככ6 (:"כ 037 > 

 מנעה (ו"מ סירכד) mis וס סבוק סולת ףסכ ספ (3"כ תופפ) ןכו
 סילוכיכ תסנמ בכיכקת ob ('3 5רקיו) ןכו רטלכ ןוסנכ Enen סז פו ונטיבעת
 ןופלכו ןיקדו Mb ןילת וכנס ch ph ךקרכ לעו osın Proc רמועס פסנמ וז
 תפנה ךברח יכ :לזרנכ ןסתכעו ןיסופס סויזג pe .תיזג :סיסמסמ סס רפקכ
 op ךכרק ףינת ןפ And Bias ןפ ןוסנפ םמסמ סו יכ ירס .הילע
 וימי ham (ho םכומספ תננה לורב סילע תפנס סלט תדע) 80 + היללהתו
 . ךירלמס לע ר9קמס vs ןידכ סו ןיפ ספ לס וימי רכקנ Bra לורכסו ספ לט
 וילע תני 5 ךכיפ) סימסנס ססינמלנ ?סרסי ןיכ DVG ליטמ םבומסק דועו

 ha תועמוכ נו תופור ןכיקט | סיכככ סמו רעומו לק 8937 ירסו Janm תרוכ

 סונפ ניטמס כוכב סכינע ann ל סרופ סרע6 סולט תוליטממ ידי לפ תורכדמ

 קנע סמכו סמכ תחת לע (wm סד ןיב סספסמל סתפסמ ןיב ותזפ) bh ןיכ
 וסקובת

RRR 77 27 227 275.22. 7.7 722 

 רואב

 ן"יזסו ,(ג'ת vhs 'יס) 696 mb ופסו , סנעק סעטת3נ ה gen ן'מק3 פ"פס
 ןסתפו , (ל"כע תיִרפָּג Ipss MIN ומולטתבו Ad תכופת תנסו ?קוסס 856 ,סגלב
 ככ ןסת6 סכנת 60 :ומכ וס ע'כפכס רפפו ,סכקכ ןוע) ןסס סינכקס לע כסומ
 יכק ימע וכנת סו :ומכ (ויברעװדמ 053'1( לעפס כלת וס תיוג יתעד לעו , תיזג
 . תוככ סימעפ Dr יתככז רנכו ,(ג'"י ספ) תויפמוק סכתפ ךלולו ,(כ וכ פרקיו)

„Tannסמ  don anילכ לכ לע  Ims13 ךוהתכ ססענפ  ih,יכ ,ברסס ןכ תפכקנ  
 ןכו = , "סע pn סיכת 6מליד, ומנכת סו)קנופ ,הילע תפנה ךברח יב .תנרחמ יס
 כרס ןוסנמ ךכרמ סיטרפמ oot ספרנו , 0מ)יד וספ ןפ ןושלכ טמטמ סז יכ יכס ,י"סכ םריפ

 ןסיפע ףיגי ןפ ,תיזג jonb mar סק5 , ןפ ןוסלמ יכ תלמ ורתפ ךכ) , ןייז ינכ לוסס , םממ
 יכ סם בופכ ךכו ,וכיפ Ban רוכלס לכ sag י'כ י"טכבו Penn„ כרפס תֿפ סג

Tannלוככ |, סינע תפנס , hinבכמ סע ונפנעב ס)עמל ם'מכ ןוככס  denלכ לע  
 סולו , ('ט וכ ל5קוקי) ויתוככת3 ןתי ךיתנלגמו : וסכ ,תותכוכ תויפ סס3 רס ורב ילכ
 ףיגת סלס וכועפו ,'תמירפ ןיסד, ע'י סנכת ןכו ,י6 ןופנמ ,ועמסמכ וסרפ) ןכתי
 ועכ סעטסו ,יתכומ | ןיככל סתול תכנת ma ,סתתס) תכומס יננלמ תחמ לע }ורב ילכ
 וגיפ ,סדל de וימי רכקל לרכנ לורכסו סדק לם וימי ךיר6ס5 רג הכימסב "וכ ולמלק

Tom IH.ב 3  v73 U 
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 ma aa Ts ףימלש"תַאְו ףיתלע
ID, MU mm \.תרו  

 7 ms 5932 mim pn ףרָקְּביייתרַאו ףְנאַצ
Dipרשא  — ISירש  AIןמזרל  

Na)אֹוָבֲא  ISףיתְכרְבו  : Dana ae 
 DON 2) MIN —— Mm ג

 ריִבעּה MaN הָּבדמ

 כ 'ת תונפ * '6 "ל סעוס *'6 ג"נ תכט ' ' 'ו תולכג לכב ןרהא תודלות

 י"שר

 טיפ ול ססנמ Don וילעו ('3 רכדמב) ומכ 58 .וילע תחבזו :ימס) ותייפע
 םפרב Sons hr ךיסנס 'ס nam לע סדסו 9630 רמו דומלמ םממ וילע עפ
 תאו ךנאצ תא :ךרקכמו phin רסק | - ךומלש תאו ךיתולוע תא :חבועס
 .ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב | :ךימ)ט תו ךיתלוע תל םוריפ =< ךרקב
 oh ךיתכרנו ךײפ hab ספ ינט םרופמס ספ ward תוקכ ךל ןתפ ר
 סוקמנ 0 טרופמס DE :ריכזסל תוסר Inn נפ md סתמ ןפכמ ךילע יתניכס
 טרופתס ספ ריכזסל סינסכ) תור ןתי) סע סרימכס תיכ וקח | DE 03 סגיכססק
 כמוס :קעמפי 37 * םינבא חבזמ םאו (בכ) :סעס תל ךרנלו סיפכ תופיסנב
 ob יכס יל ספעת סינכ5 תנומ oh ססנסמ Yin תופכ סרותנק סקסו ספ לכ

 סו

  RELL LOCCיש יל ליל 555-356 -

 רוא ב

 וינעו ומכ | ,ו356ו\ ו ךופס ,וילע תרבזו .(ונכופס ע"כ) סמד5 תנומ קיפסי 6
 ,ךרקב תאו ךנאצ תא name„ 6693 סטיתסס ןיֿפ יכ ,(כ '3 93703( ססנמ סטמ

 סיס ach סוקמ 393 ,'וגו ריכזא רשא םוקמה לכב .ךימלס פלו ךיתלע ת6) םוריפ
 סוקמס Ih han ob ןוכלס סע דמעס כונו סליס ומכ ,סם ןכוט ידוככמ ,ימפ) רכז
 סנוכסו ,סדפ ינכ ךרדכ 636  סעטו |, ךיתכרכו ךיל6 526 mh סג ,יתופ (pa 6וסס
 גינע ,םאו (בכ) .(ע'נפכס) דונכס סוקמ וסו יפס תפ ריכופט סוקמכ DE ינהנממ

 93 7953 וסו , MIERD) סגרפ ןכו) | סיככ6 nam יל תוסענ ןמוס עיגיסכ ,לגסכ

 תיזגו = ,ןיככס תלעפו לוככל ןתופיל תיוג סיככ6ס ₪5 סכנת his רמעס .סליפבס
 תותסכו סתירכס וכיגע ('י /5 סינסת) שיח זגיכ  ,(בי 5 תיפככ) וכ יוזג לע ומכ

won]תוס יופבו , זוג  „MEספוגד ן'יוכו סתוהפ ל"מיגס  andכס קר ,פ'ע  
 (פ'ע ב'כר ףד :ןטק 'ד).לולכפבו: ,ג:.שר8 .סיטרסכ ק'נכס כ'כ ,םגדה סוקמכ סנס

 תיזג יופכ םיסו ,תיזג = נכעמס on סיסיק רקפלו ,בהכ תיִלעּפ נכפמ תומפס ינקקב
4 

D ₪ >, 



 בנק ורתי כ תומש סולקנוא םונרת

 27 = יִּכ (DS ומ יִרָא mm ותא
 =; :ןוכְמַע non אָימְש
 יִתֶא ושעת אל 0 : םבכמע ,Op ןּודְּבַעַת אֵל ₪

Sm mo emיקלאו לסל יהְלא . arאל  
ABas חּבְזמ 6 059 ושעת ןרְּעַה 85 am 

are ₪ ןטכ: 
 Sm. Tayn אָחְמְרַא

 IS וילע חב ילהָשַעַת

mךיתלע זרי יזהולע חֵּבַד  
 ףתולע

 : 'כ ג"מ "מ .'כ '; .ןורדסנס - 'כו '6 ד"כ ס"כ ןושעת אל : ת"יפ ג"מ סילקע ןמ יכ ןרהא תורלות

 '5 ת"5  סיתכז תחבזו :' מ"; סיתכז .'5 'יק תוכותכ - '8 ו'כ Daun חבזמ

hp’5 ז"פ ןילומ - ' : 

 י'שר

pinכוקכו *יתרבד םימשה ןמ יכ :ןימפסנמ  mbכס לע 'ס דכיו רמו  
 ווק תל ךעימסס סימסס ןמ ('ד סיככד) ססיניכ עיככסו יסינפס כופכס 63 יניס
 פ"ד .ןרֿפס לע ותרונגו ופלו סימסב ודונכ סלודגס seh 6 ךקרס ןר6ס לעו
 עיו (ת"י סילסת) mh וס ןכו רסס לע ןעינסו סיפטס ימסו סיפס ןיכרס
 : סורמב ינפ) סיסמסמס יסמס תומד ןוסעס כ - יתא ןושעת אל (כ) :דריו סימס
 35 var dis יקק דומעל סעוע doht סיכורככס לע ריסוסל כ יףסכ יהלא
 83 .בהז יהלאו :תוסולפכ (WB ןס יכס ףסכ לש סתוטע) סתינט סע ףסכ
 אל :כסז יס)0כ ינפ) ןס יכס ענרפ תיטע סע סינס לע ar Als ריסוסל
 ךרדכ תוסרדמ יפככו תויסנכ יקבכ סיכורכ ספוע ינירס רמ6ת Pb .םבל ושעת
 כנוקמ -המרא הבומ (אכ) :סכנוסעת 55 ni ךככ סימנוע תיכב סטופ ינפש
 ₪ ss "ד -(סופכ "י) םיסכ יננ לע ו סידופע יכג לע mar נס סמדפכ

Rena nam Sin nh Kinnיל השעת |: ןתינס תעפכ סמר . hansתוקפת  
 והייסע

--33099%990909%959990999099999%59959%%%999985%90%6- 

 רואב

 קפסס תלילעו ןופטכס ןיכע yon ,(6תליכמ) ,ןימפסנפ קולס ds סימעפ וכ ןיתיסמ
 סכיניעב ספירס יכס6 נותכס רועפו ,דכ תכנית תכוסנ * (ו"ט) קוספכ .סלעמ) וכרכומ
 35 ימע ופתטת db |, ץר6כו סיפק ןולפס וס ינו , סכמע יתרכד סימסס ןמ יכ
 , *ימדק , סוטקנופ סגכת ןכו ינפ לע ומכ ,יתא )2( .יתפ ךכוֿפ סככ ןי6 יכ ,רחפ
 סיפעס ןמ ריסוס כ'קלו ,ימע ופתש) 937 וטעת כ ,ססכ סנומפס ןמ ריסוס סלתתו
 השעת המדא חבוט (אכ) . ('6 וכ רקיו) שכל ומיקת 85 סכלמו נספו : ןינעכ ,סדבכ
 ,סכינפ נכקפמ ילכ pp סילכקו נס ףסכ לע * תופעל  וכרעלת פו 6

336 
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Be ya ph םעָה ey m 
my) בירק men 4 . 

  vnלֶא  NUN Snיִד אָתַטיִּמַא מש  Enארקי

 — ַײ רכָו ₪ יד רמאיו ₪) רט D : םיִהלֲאָה
non in272 רמאת הָּכ  Sonלֵאָרְׂשִי ינבל  

ns * 
 םהיאפ

 י'שר

 לא was (m) :וינפמ | ופריתו ותנוז Ih יכ ועדת סימו וכי mh סתילרס

 דע 83 רעוכ רססו רענכ לפרעו ןכט ךסמ תוליסמ rien סינפ) .לפרעה
 52 יכנכ סנס ול רמ6ש pro כע וס לפרע Spam pp Ten סימסס כל
 ןיכ םרפס םי .םתיאר םתא :סוס NE .רמאת הכ (שי) :ןנעס 303 ךלס
 Ss סימעפ וכ ןיסיטמ doeht סמש וכל  ןיתיטמ | סירתלש סמל ah םדקס סמ

pin . 

Au i 57577777777 07727 7777777777777 577777 7 7 7 ESP Yu 

 רוא ב

 ןינפמ עמוטס ספ סעדס mans וס רקמת | רומ6ס ןויסנ לכ mb ספלנסו 2 ךפסנ
 וס ונע סעועט סמ לכו ,תמפ וס - 23379 וסס dyt ריכמו וב תטוכו וירכדב
 ולתנע (' ככ תירכ) ססככ6 ת5 ססכ סיס)5סו סומו ,ןויסנס לדג וסוו ,  ותבוט)
 ספוכ וכיפט ף6 ,ותכוט וס ותו סקס dvnyt סמ )כם ןימפמו ריכמ וס oh ספס

 סם) ונסנ6 (jun (סכ ו'פ ליעל) וססנ סמו ןכו ,סומס ידי לע dotyed סכועס ןינמו
 וסכסי ןפ סעכ דעס לכ רעו סכס סולק סמ ןפכ ןכ)ו ,סס ונרפינט ומכ ,('ד וס
 וניכסי ספ  סתו6 תוסכ) "כ סיס 5)  ,(כ ם"י ליעל) כר ונממ !פנו תוקכ) 'ס 6

 33 דופמ סקומ תוס סקוטתס יכ ,תופכ) סתקוסת לע רכנגת סנומפסו , ןיככלכ
 83 bo ,ופכית למ ,6יס ךכ ספמ 7 wen ,רסס 36 וקני ו ,סלֿפס
 עגונס לכ וס5ק3 עוגגו ,רסכ תונע סכל ורעקס וראפ on ,סכתפ (pr סיס
 ,תונגתסס תעכ רסב עני ונכות Bis עדוי סיס לנכ (בי ט"י  )יע)) תמוי תומ רסב
 63 6 on„ דוע:כ Bob לתומס סוקמס ןמ ab סילדו) םיענ סתע סתפ ילס
 ,סענכסס ידי לע סכל עדוט סדוק ויכבדב שימת ob ,סכתפ תוסנ) 'כ סיספ

hrס)ונכ יליתי ת)ו ,םםס דוככ 36 נכקתס) רעפ8 , verםכינפ לע . ויפיכנ , 
 4 [(י (mw bob סגײפ דנ) סער יכ ופכ קוקסצ מרקט וכו ,סכינכ לנכ <
 ךפס SED סיס DEN יכ As סעפ סז ריכס ,קוחרפ םעה דמעו (חי)
 םהא (םי) .יזמכעקס סגרת ןכו לפכעס 35 En סטמו קותכמ ודמע ססמ |, ססיטעמ
 סיכז6מ ons ,ול ןיזיכמ רז לכ סעל ,סוכ .סדקע סמ ןיכ םרפס EI ,םתיאר

 ןיסיקמ
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 םיהלֶא נע Te) Te ל 3

Aa a — 5אית  
 ב mans תרוסנ רובֲעַבְל am ve * ירא

INNןוכק  aD)קא  DIETZםיָתלֲאָה  manותָאְרִי היָהת  
  memןכיפא רע  Dasaroyואטחת יִתְלַבְל :

  5897 Uaרטער : ןובוחה
 םקו 'ה אנמע לילמי אלו איב

 ba om י'6 pn תומכי רובעבו : ג'יפ ר"מ סילקע רובעבל ןרהא תורלות

 י'שר

 רוכעבל (זי) =: nn) סילסת) ןודודי par תוקבכ hin רממנס סכיוססנ: ןפופ
 סלגנ = ודוכככ וסע תומופכ ספ סכל כיס סלועכ סכתס | לדגל .םכתא תוסנ
 on) סס) סנ ומירס (3"מ סיעסי) wo | סלודנו סמ-ס ןוש) .תוסנ : סכילע
 י"ע .ותארי היהת רובעבו = : ףוקז תוסס סעכנס לע סנכ (5 ספ) יסנ סרק

 סתיקרפ |

EEE Tr en 0 0 000 22 72200 700 0 22 20 22.7222 

 רואב

 סנכד6\ , סירכדס Dim םיכרסמ mh ןיפ רמולכ , (ןערַאה ןרעג ןפ\(ָטוו) סנרס יזמכפפסו
 יתעד לעו ,ףסונ ד"מ)ס ע'נֿפרכ רמ6 ,רובעבל (זי) .סכפס ספנ סעמסנ ךיפמ
 Sm‚ ןושכ ידכ ומכ וכיגע .יתפבל ד'מ) : וסומכו , תיתינכתס סכסס לע תוכוסכ פוסק
 ריו תפרפכ כותכפ ועכ] 1363 ומכ = , תמרוגס סגסס לע .סרות 073( רונעב תלמ יכ
 תיפינכת סכסל ד"מל נב "וגו ותפרי סיסת רונעכו ויכתל .רמלס ףפו | , (ע"י תי תיספרב)
 סכת6 תוסכ) ידכ כותכס לועס וס ךכו ,[סקככ תכתל ךופפת '5ס ד"מ)סם יפ) ונייס
 ותסרי סיסתט י"ע ,סכינפ לע ותפכי סיסתס ליבת ,ופעסת לם ילכו סיס)6ס 3
 0937( ךססנ ןעמלו וככ ,תוסנ . ןווכי en תונכתכ yon ופטתת ) סכינפ לע
 יכ .ותונמ וכפעתס | סניקכו (MD ינימ לככב סכתוסנ) סיסנ 859 סנשװכס (ו"מ 'ת
 סילפסו ותו סיכסוק סכסיס ספרי סתעו סוס דמעמס ידי לע קפס לכ סככננמ יוס
 סלווכס (1'ע 'ת סירכל) .ךפסכ ןעמלו ופכ , תוסנ רובעבל : םרוכה רמא] .ויתומבו וב
 לכ סככלמ ילוס יכ ,ןיתוומ ורמקתס - סניתכו ןויסנ ינימ 353 סכתוסנ) סיס סנכ
 van וכ סילפהו ותומ סיכסומ  סכפיה ספרי ספעו ,סוס למטמס ידי נע קפס

 van כמ קפס לכ ילומ Pb סע ,ויככדכ  סקוכ וניתעד ןיפו ,(ם'סתנל רפבעס) -
 open קיבמס han ןלו ? ןפכ oa 6 סעס ססנ סעכו ותוסנ) לוע ךיר5 ןיֿפ

 only Ih רכדמב .ןמ :ךלכ<מס ןיגע: סמ  וסוריפ יס -יכ * / ספי ספ וכיפ oma ןעמ)ו
 ךתסנ
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 ןח אמע Dat ₪ as םביאר By (ט
 ee — קרלוקה תצורעְּב תו אלק תי — *

 xy m jun אָרט ]שע (ans רפשה לוק

 SE טק שו ודמעיו יענו םכעה =
TED MEN (1%) : 4קחָרמ : TEN (m)מע תא למ  

 ליבק | | הרעמשנו מע 8 1

 לתו =
 :'כ "ו פוכרכ לכו ןררא תודלות ,

 י'ש ר

 םעה לכו (ומ) = : ןיד תיכ תפיפ וילע Sons רכד mn כ 4 ןיד תיב
 עעיו ל"ת oh ססכ סיס נס ןינמו מוס דספ ססכ סיס לס דמנמ *םיאור
 תאי םיאר :צעפנו סעל רמולי nn Eon 895 סיש-קלנט ןילפוי ספס לכ

 .תלוקה תא : Anh סיקמכ תופכנ רטפ6 יאט סמ עמסנס תל ןיֿפוכ . תולוקה
 ויס = : קחרמ ודמעיו :עיז (ne 756 עט ןיפ -ועוניו :סכוכנס יפמ סיקנויס
 ןיעייסמו ןי6כ תרסס him .סכינסמ ךריפכ כימ רטט סינ5ס .סכירוק65 ןיעתרג

 ןתופ

IH 22202777777 2777727577777 77757772257. cEe 

 ראלב

 לוק ותמקו ולכנע בותכ תוגותפכס תורכדכמ רכז יכ , סלודג DUB NE .תונוכתקסו
 סג יכ ,ןכ רכלס ןילו , ותמלו ודכע יגפל וכופתו וכוס תויגק3ו , וכומתו ורוק

DIESךי6 ס)ודג ספילפ 5יסו ,וכומתו וכוס סדוק ותמו ולנעו ,כותכ  DDסנעכמס  
 לעפ ,תלוקה תא םיאר םעה לכו (וט) .'ס רנד ע ד6מ דרסט וסס 39 לי תסת תפוס
 ןיעס תקנרסע .mi ,סיקכנ ססס סיליפנכ לעו ,סיעמכנס תו)וקס נע נסומ סיפור
 ככ לע סיפכפ סנfםוס ,3לס in קופכפסו קפסס (Prim תיקנכסס hen סקוסו סלודג
 mb וס ןכו עיז 66 עוכ Ib ,ועניו . קפסכ תלינפו ןוקטכ סעע פיק תייומ סגפס

 לוע וכוס סדתפעו ועועדזכ יכ רמי כ"ו .('כ לכ סיעש) רולפכ ןר6 עונת עונ

 , קותרמ ודמעיו ועניו תועלוס '3 סס כ'ו] (ן'נמכס 3תכ ןכ) ; קוקרמ ודמעו רופפכ

 ומכ עעולפמס ןמ תנווכמ pls סעונת יס קספס 777 לעו , [ע':6רס תנעמ סנעכו
 יתננ סעטפ3 ,ס5 ויסע סוקממ רוס6 ונוסנ סתפכימ ,(ג"י 3) 93703( רכדמב סעניו

 ןמכ ,ועגיו כו ןיגעו ,ויכומקל ץפקמו סער לוקמ דכסנס סדלכ ,סי55 תכוולמ
 ,השמ לא ורמאיו (זט) . = ן"יווס טפסמכ won 16 וננונתס Sch> „woche סנכתמט
 יכ סירנלס תרקע ומנט:ס רת6 ופע ור3ד סס וי! סינוכקס תועמס יp6כו סינסכס
 ,לכקנו, ומונרתכ ,העמשנו .ויפמ תווגמכ לכ סעיפסיו דוע ססי36 לכדי סקספ ולחפ

che 
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nosהיִרוהו  mrורושְו ֹותָמֲאְו  aaרשא לכו  
 ;ee 5 :דערל my יד בו

 לבו
 יישב

 תתימ ססילע ןיכיימס 9373 רכדמ | ףלנת ) תנרת 55 סמ טמעמ דמנ 37
 תינ

RAN7227770777777 772777777 70277277 77 7  

 רר וב

 , רספ) סדוככ ונתיו ססיכ6 ת5 ועדי כ יכ ,כקט3 תולוסנו תמכ כופכל סו י'ע כי יכ
 כוכדכו .ןיקמ סלרנפ ססינל ph ועדי לוס (sah To סיכמוקכ סינינפ ידנוע סקעמכ
 560 ןתמ 6וסע סדפס תיקפתכ סמס וס 937° תוזפנ 325 סו סד6ס םוכרכ קעפ ויכתפק
 1371 . רקס תולע י'ע yes Dana תופעמ ריסוס ןכ רתלו .פוכרו ןוס לכמ רקי

 רוכעב יכ , סלוע) וסער) קיזי 5) ול וכיפס רכד לועסי נק ,  sm סדמקס לע יכיטעס
 תונקלו סידעומס לכו תכמ לנתלו qףולככו תוכלו בוכנלו רקסלו טסכל .סלקס har סלפמס
 ביסיו סלנכיו תוירכס ת5 סקי ann וכיקכ ינו on„ כקנו תוירכס As) han וירוס
 סנסו ;וכסי וינע ךילסיו וכלכנכיס ויס 'סכ תעכיו תוקנקסו תוגותסו תונפדס ונע

 , ףוסו eh סס ןכ נע ,תונמס he לכל תוקתפמ ופכ סס דמתת פנו mb רול
 np סט ויס ode ןכתי ל6ילמג 73 hauen 'כ יככלל סנסו . (כ"ז ן'כמלסו 273590 ירכדפ)

pinkתולמל ינסו סוקמל סד6 ןיכס תוכמכ דחוימ לתפס סיס יכ ,ן3ק . acוכיכק) סד  
 עודמ לפי סז מול לע ל'ויו סז מול לע ל'וי וכעפס סימכמ תעשל סלוקו , ןכרמ5 בעפכ
 לחפ תו) לע סינופכ ויס תוכוטלכס תוככדסכ סתנווככ ספרנו ,תומונס | ולפכוס ןכ 6
 סירמ6מכ סיבכ סייולסו סיפונת ססכ ופכס יכל |, ינפס תונס לע סכות סנקפבכ תוגוכקפסז
 , ורעסנ לתמ 91373 mer Sat ל'וכ וכמ6 רסקכ , וכמקכ סלוכנב יפפ ססילסו ,תוכפבז
 סיפדככס סיכמקמסו תומקס לכ יכ ,עומבל ס}וכי ןזופס ןילו 2373 לוכי ספס ןיקפ ספ

prדחוימ ןינעו.ססינפל ףתוזמ ןיגע ססנ  ba)תונכ סימעפ וכנתכ ככ , ססמ לתל , 
 ,דסמ סס3 סנווכסו סעעס לקע סיככדס תרסעב ונס ססס סיפולתס סע בלס ןכצ
 כקפו ו , סכימפסו סכיכוס ןיכע , ססע לח לכ) תדסוימס ס6כוסס q 75nףולת ססב שי %
 תופמ לוכז ל"וכ ורמל רספכ on Tin„ סילדכנ סס כ'פע6ק 636 ,וס לח סוקתתו למחפ

 ‚303 סופתסו ,סקעמב דועתס ןכו ‚333 רומקו 853 רוכזו , סקעת 52 תוממ כופסו סמע
 סמ וסוו ,לחת6 91373 ןסס תונווכס יתס עמוטס 33 כ'גמיעסו , דסי ססיכפ) ןווכ סונעסז
 ססס סיפונתס יערפ לע ררוענ וכסכסו) עופסל ס)וכי ןזופס ןימו :כנלל לוכי ספס ןיפש
 , סיכ5 ימות סיכפע ינפכ תותונס ולפכוס ךכיפל (dr) ס"יפ וגעיגסכ ןכמסתלו 3
 ופ , לל5 סיללנג סס  כ"פעפו | , סתנוכתו סנופ סתעוקכ סול סז סיעולס וללס סיפופפכ

 לכל תדתוימ | תלעותו = , ןסיתש) ףתוטמ םיממהו תלעות ןס) םיפ סדפנמ סידי יתקכ
 , תופלוע noeh ,סלכו ןסתל | , ןיכיככוט mod לוע ph ועד ל'ז וכימכתו ,ןסמ תש
 תועלכס תוככדס | ןיכמ סיפונמס יערפ וככוכ ע'נקכס סנסו . ליכטמ) ars ילו

 תוגוכספסו



 פולקנוא םוגרת ורתי פ תומש 498

andורבעו .לער —  an MERהירבעו  
 היתמאו

 ּ ותמאו
 י'שר

 סרמפ תוספכ בכונכ Pan ןוממ ככוגכ סו 556 וגיל ול ןוממ ככוגכ 15099 8
 רנד

— 530 099 0009090904006 0490460994940 OLD LOE 

 רואב

 תפ nos סז מו )ע סכסעו סז תול do סרסע סירמופ סיעכתו = , 35ילפג ןכ נינה
 יש כמופו = , (פ"י ס סירכד) סיגנל תוח) ינט לע סנפכיו 'וגו 'ס 937 סנס 0379
 םיטרת3 סילנממ 3סז יכינג וילי רמופו ,('ד ז םס'ם) סיכ5 יפת סירפע ינסכ ךידש

dB)סימולת ינט) סירונדס וקנתנ נינעג 73 גינת 'כ תעד) סג סנסו ,(ד"י ס  Denn 
 סע סינוטלרס ספמתסמ לתל )כ ןינס סמיסמ תליכמכ סט ורכז כספכ Senn‚ לננכ

 ,רוכנס דוככל ססמ Senn יכ סרותס יפרפמ לוע וככה ,סינוכתפס ןמ וינפ דמכנס

 רעפכ Ihn‚ דונככ ענו וס סנ ךיכפ תפ דנכ יכ ,סוקמל סדפ ןינפ תומס לכ סיננוכ
nndסופט לכ ללוכ ןוטפרס רונלסו ,סוקמס דוככ) סדונכ םקוס כ'וכ  aboןופלסו  

 סד6 כייתו dba„ 3)ס pain .סולמ וילע ןיפ ,'סכ וכ)כ ןיפפמ וכיס יפ יכ , סטעטס)
 6ו ,ודונכ רוכעב ch יכ ססעי 6 סpעיט סמ לכ יכ  ,ודוככ) עגר לכ וריכוסל
 ינע) סקל5 ןתונס סד6כ ,ודכל 'ס דוככ רונעב ספ יכ ,ססעת hd תוֿנממ ומוע ענפי

man’ 9סלפס ת)עמ סיסת 15 יכ ,סד ינכ וסוסכסי רוכעב )ו , יפכנס דונכ כונעכ  
 ,סססמ רכט לכקלו תת) !כויפ סמ וכוממ ףדעו ןוס ול ןתנס ספס תלעמע ויניעב סוכנ ויט
 3pותסו , ססיניעכ לקו , סד ינכנ ופ ךלמ) עדוי נס רונעכ רתסכ סרינע ספועס סככו
 סור סטסו ,('פ 75 סימסת) םיכי נס ןיע רלוי ספ כותכ ןכ יכ  ענוטמ וכ סז
 5וכו ,ודוסו ויתיכספמ עלוי ספס יכ יולגכ תופר) סד ינכ Poy 6נ5 סמ סיכתסתכ
 , 3ס'עבו וס'עכ ודיכ וספנט תמ6ס Ton nor נו וססינעי נס סדו רסנמ לחפי
 סילסויפס תוכמסו סרותס לוע וינע לכקי כ Din תיכי ןימ6מ וכיֿפו 'קי 'סכ ןיפפעכ
 ץןופמ ךית65וס ach רמפל ףיסוס ךכ) ,ותלונס סעו 'ס ילנע ססש סירנממ ויס סעכ

 וימספ וכיפס m עטפו ,ונכתכס ופכ ףותפס לע ריסוס ינטס רוכדכו , Waha רפכ סירלמ
 דכועמ סוספ לקפל עבטנס עספ יםילפס רוכלכו .רת5 35 ומע ףססמ | עספמ לוד 'סצ
 וכלכט רטפסו ,ךרופ 16 סעכ רונעכ סז ססע ילו ,יולגנ ססס ons וס קר ,םינינֿפ
 סטעע ודי לע רוכז) , תנטס תסולק יעיכרס רוכדנו .ותכוז ומע ףססי נו 6 ןיפֿפמ
 יכ רמסס ופכ ,סוס תולכ ונתופ סול קוסו כו ס)וע) DIE תע ככ3 סלונו ,תיטפרכ
 6 71333 כ'תפ .פרסי תנומקכ dia רקע yon ,(ג"י 55 ןמקל) סכיכיכו יניכ וכ פופ
 סנסו ,ספס דככמ mh ולפכ סדנכי 6) סו , סדלס תריכיכ ססס סע סיפתתטמס סו

 ךגיפו ססמו , (man סד Pas תוֿכמכ םוקמכ סד ןיכס פולט ןיכ עלוממ ומכ 35 7139
 יפ) כ ספס ססכ an לו ,ורינחל 076 ןיכ Don סינורתלס סירוכל «Deren וניחתס
 ךופס)ו gun Ion סעסגס דירפס) וסע סעקס וס ןופפרסו , 73( 0760 יניינעכ ססש
 , תוכ6ס דונככו ףונכ סממ וסע ףולנס סו מתו wis„ סיסנל 693 רע סדפס סל

 יכ



 עמק ורהי כ תומש פולקנוא םונרת

 הרנעתיאל  םס :בנת Tem רמת אל
NDET MATלרר 5  / . ₪ 

 אל ₪ ם :רָקָׁש mm ma .דיִמחַת אָל ©

Tanדמתה אל  andךעֶר ריב  Dאֶל " 
 דמחת *
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 י'שר

 סטפס mir = ספפונסו = ףפוכס תעוי תומ רמקנס שיא תשסב 0 ףסמ ןימ
 רכדמ כותכס MED 303 | , בונגת אל : סיכז תל non סעל תהת תפלכמס

5 
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 רוא ב

 ןילי קל5 ,(ט'י 5'כ b’ סיכלמ) nem סנו תתלככס ,(ם"יו זיו ו'מ סע רכדפכ) ח?ןלס
 ןיקד וסנרסיו ומכ ןיד 6נ3 םיסתימו סניכס Jah ,(כ '5 סיעפי) סיחלכמ סתעו סצ
 ןיפ ,ףאנת אל | :(זט 'כ רקיו) sehe ת6 תנרסו ועכ ןידכ םיו ,('מ 'ד תיפפרנ)

 כמו וכ ןכו ,('י (oc  תפלכסו נס תפוי תומ רפפנס erh‚ תפל )6 ףופינ
 . mach סנכת ןכו ,(י'םכ) )3 זפ נפקותי) סירז הפ תקת סםיפ Ann תפפנפפ ססקס
 yon וכו ,כננ פרקי WE„ סיסיס ותעדו וכינסמ רכד רתסכ תקונס , בונגת אל

 .רקש רע ךערב הנעה אל . ףלונסו תכורס ועכ ספימ כיימ לוסמ רכלמ תופפנ 3913
 . ימכפלס סנכת ןכו ,רקס לע סיסת ולי bus רכד 109 לנג סנעת ) ןינעוס
 סד5 סיסי ךיֿפ ,סונמס תפז לע וססתי סינכ סיסנפ, ע'נפרס נתכ | , דמחת אל (ד)

hsך) ןתפ סתעו ,ויניע ס6רמ) דמהנ וסס סמ )כ 1283 ספי רנד דופסי  
‚Senכפ תצ 969 5וסו , סנוכנ תעד ו םיט ירפכ םיפ יכ עד  din:לופחי 53 ספי יסע  

 דקלכ 5וסש , ירפכס סז נופפת 05ן| ,ןכתי 6 סז יכ עלי יכ ול םנתס 1333 ספופ
 סדֿפ ןיפ ר-6כ תויס) ןכתי לו סיפסס ףוע) סיסנכ ול סיסימ סופסיפ סיענוטטס ןמ
 סכופ6 יסע תעד) וירוענמ וסולינרס יכ ,ספי ליסט פ'ע ףל ,ומפ ול bםנתס סופתפ
 ותטדו ותפכתכ סדֿפס סמי 5) ןוממ 15 ספי סם יכ עדיט ךיר5 ליכסמ )כ סככ ,ול
 כוזמו ייפ ינכ סימכמ ורמו ,וקכת וננהי (oh תנסק רפקו ,סכס וכ קנת ach קר
 ah ‚mon 5 סופתי 53 ליכםמס סז רונעכו | , 5)זמב 835 חנימ bינת 5תוכזכ ו
 ןכ לע ,ינפכס בכ לודג רט תבמ ויניעב פיס סנגסנ רפוי וכ ססס dodh וסעכ nahe עדיש
 סכר 6 סססס עדי יכ ונס וגיפש רכד תוופתס)ו דוממ) וב 35 סיסי 5כו.וקנתב תעפי
 ססעיו וננכנכיט ופרוככ תטכי ןכ לע ויתוננתתנו ויתוכעתפנו ותככ ותתק) לכוי כו וכ תפל

 . ל'כע ,ויניע כוטס
 חול לע 'ס ,תוכנדס תרסע ונהנ 759 6תעיכמצ ונינפ סירנדס תרפע רדס רנד לעו

 0 ילנד 'וכו קלכת 85 ודננכו ךיסנפ 'ס יכנ5 כותכ ,סו סו) לע 'סו ,סז
han 
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 י'שר

 * < ףאנת אל (גי) :ןס וכ לנכמו 185 ןס ללכמ סיסכד) סס ןוקיכמוג סרות ירכדס

ne Eee en en 7 7 7 7 5 7 7 2 2 2 2002 

 רואב

 ע'מכ 'ד קרפ) ןוי5 יצ ונכפסבו , (ב"יפ "יפ .ר'ח) רפפ anf וכרפסכ ונרעס וכ
 ינפ תיקנו , סכטסו סלמתסו סנינתס 32 yon ןס סו 36 לוככו Habe . (:'ק
 סלמ יג3כ תרכס 3כ ןמו סייקתתש רפפפ יפ ו , סע סירופסו סיעפוסס סינקוס
 וכיקו סינע תע3 סתול 3זועו ןיתוכ5 תל 3סופ ןכיפס m יכ |, סנידמכ ןוכנס רדסו

 ? תונפנו סיעותי סיכויכ6ו סיינע ןוסי ךיפו , וכרקב ןכ6 כנו לוס mb ,ססינע סחכע

 וקל עמשי ךילו | , ןקז ינפ 6שי ךי< , סתעמסמל רכס ועו ויתוכמ ינפ Ben ניקס יע
 סתונפ וע יקכוכ ךיכענ כעפ | , ריע ךל יפו ןכפ ךככ6 ?ןידמ לע סינסויס סיטפוס
 לכ ערפת ס!כ סיסנפ תונכת יכ ,ספכוס לונכ nm , סדלוכ סוימ סעע וניטכ ר
 לוע יכ = , סינר din דומעת 85 ס)פכ עכו pn סיבקוי 3כ כס ןרפסו , סיקותו רסומ
 ךכפ וועי , סתוטפכ) ופכי רשלו ;וסערכ םי6 כרת סתיסו ויתלכ םי6 ופקו עעמ

 תורנדס תכעע לככ סנסו . סוק ףיסות ל תיתסת )ופס דע bien סכנקסו , סתדלומ
 תסס hen‚ 5 , ך) ססעפ 89 |, ךית/לוס רפ ךיס)6 'ס יכנפ ,דיסי ןוסכ נתת

Dipסתעמו , יליסי סל 36 ומכ רכדמ לכםי ))כ סע סקסס | ,סלוכ ןכו לונעפ  

 כוקמ ןס b סו 36 לונכו nach ןינע Io תינקתו רועסתש , 853 סמופס כככ 'ס ומ
 ןוכיבפי ךכ י'עמ רמולכ ,ןעמל , עפוטו ןסכ ןקז D= תופיסנו דוככס | , ספמססו סגינמס
 כדסו לכי תרנת תנוט סייקתפע ,ססכ ןתונ סיס: 'כ Sch סעדפס לע ססימי
 סויק Wr ססילע Sch סילומעס a סו 36 רומו תנספ רוס3סו , סנידמכ | ןולנס

 יכנדכ , סענס ופ , סיטרפמס לכ תעלכ דועיי , ןעמל , סז pi ; סתתל5סו סרנתס
 sb כמונכ , ךמו ךינפ  ת6 ל32) סעס תניתכ 136 Send hss‚ ם'סתנ) רֿפנעס
 Ip ךיפי ןוכיכ6י סולמס תז תכימפ י'עס ילכ סכתנוטל 0 ohı 35 דככ) סכת6 סע

 לע mens ספוֿפס ללכ תכופמ 856 רכדמ דיסי ןכס ןמ  וניפס רתמו . ליממ סמד[ס
 . [ןכסו ?סז 35 וימי תוכיכפ ןכיכ תנעפ סמנעמ סרס |, סינכ סימי סת
 תפוי תומ ופכ , bs (on) , סתינכ 5רקת עפקמ 80: Sao ,חצרת אל (גי)

 קלורס



 חמק ורתי כ תומש סולקנוא םוגרת

a maּוהשדקיו : =Dבכ סו  
ARתי  SE am 4 ₪ Zr 12 ON 

Enרֶמְרֲאָה לע. ףיַמָי  
 רשא
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 י'שר

 asp 10 סו ןוכיכלי דנכת ספ -ךימי ןוכראי ןעטל (בי) :וכ דרוי סיס
 ירכרס
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 רואב

 וניתוכוזמ וכ ויסיש | , תכמ לינסכ תנמ ברע וסע יססס סוי ph 3 , סלוקמ סויס

 mh ס'כקס ,וכימכמ ורמ6 ספילמ ךכלנו dab‚ סמ anf תכטכ גוקדכ נפ בכ עפקכ
 ומכ ,ןמס תפ וכ  דיכוס נ5 י'ע סויס ופופ םלקס , והשדקיו . ערופ ינֿפו ילע וו
 תתפ Don ןמ וכ TE יססס סוי ph ךר3 ולינסכ mn , (ו'כ ז"ע) סנעמ) וכרמפס
 ןעמל (בי) :[סתע וסוככפכע סכרנס ןינע yon ,תכסס ךכוכנו סויס ךכמ) סיפֿפ
 כותכ ןכו ,ס5רפ don וכגי 65 ,סומס תלז לפרקי וכפקי רט6כע סחיטנס , 'וגו ןוכראי
 סלועכ וגימי ססס נמי תו סונעכס וכתפ זכו ,('ז ככ (dp ךכ לקס סו 6
 סעדפס 3ע דע) | וכתכישי סיסתו mh War כס סלוע) סיכוכפ yon , סוס
 ס15 pot תולפס ככ נע נסומ סוס רכש ןפמס 'יפ map ע"רו , וג) ןתימ סכומס
 .'וגו ךימי ןוכרפי ןעמל mh פוס ןלכ לעו , תונו:כס תוככד סקמתנ ולכזוסמ סוקפל
 סלעי קנס .'60 | , סוכר תוקפס ונפכ סוס ןיכע3 ,ךימי ןוכראי ןעמל : םרובה רמא]
 , סמייקמס ימנ רכס סניבסב דעיי 55 ספסו סנייתמ dato ןיפפ תויעמס תונמ סעכו זעכ
 )2 רכש ס"נקס ןתוג , ךכל ופינמ סדאס עכעע ,ספו 26 7139 ופכ תילכס םומכ ןפכו
 תונמפ סכיפ יכסו ,ךל ןפכ ךיסנק 'ס Ich סעל6ס לע ana סמל ,'נס om„ תוכי
 ןעמנ 'כ רמסי 65 כ"פו nr„ לככו סוקמ 353 om סלו 36 לונכו ,ןרפ3 תויונתכ
 תולזוג יל 630 ויל וכ כמ6ס יכס ,דומנתכ רככ וסקס סמ , 'גסו . ךיפי ןוכירֿפי
 סמכס דיעמ ןויסנסו ? סו 35 וימי תוכיכפ ןכיס | , תמו לפנו ס)וסכ סלעו סיינעס ןע
 סכותס יסרפמ in דחק וכיפכ לו | . סתו36 nb סילככמו סיכסופ ססו כעטכ סיתמ סעכו

 mh‚ ם"סתכ) ראכמס סנסו ,ופוספ יפ לע יופככ וטריפו רקפס dr לע ככועפס
 ולקס סו 36 3ותכ ןכו , ס5כ5 לעמ ולגי Ab סופמס תפז Ibm ולמטי SEhab סתיטנס
 Dh don ולג 7333 סו 36 ונקספ !יכעכ נע תכט סופו , (' ב"כ (Sam ךצ

marןעמל ךכ ויס ועכז) םימ כמופ יכנס  psקטעב וסע רגל 73 ונקס סו 30 סד  
 (on ךכ ויס ליככ ישנל : תלת יתתכמ תלו תיזכ יפדק : ךכ ונוס סנו סותי ךכותב

 סוס כותכס רונ3 ונתעד) סרנסו ob dhpm„ סנש תונועס ןמ her 'ונו סל ךפש
 ומכ



Sa’ 29%סולקנוא םוגרת  

 :דויקכ ידדריגדרענ "תשש יכ א an ָךָשא
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 זריו תמו תי אערא םיהי תא ץרפה" AS םימשה

sata ןוהב יִּ לב m — user) 
 .םּויּב  wayלע  nisו :  9ב  naְךיֵרְּב ןֵּכ לע

Dtm mimהש ' תרבשה  
 והשדקיו

 : סע סמ תשש יכ ןרהא תודלות

 י"שר

 לוכיככ .יעיבשה םויב חתניו (אי) :ךילע וקתיכסס ינפמ וכ ןיעמוכ ; ןיפ תונכג
 «m סיפ סעיגיכו למעכ ותכסנמט סדקכ ו"ק ונמיס דומכנ סתונמ ומכעכ ביפכס
 סלע ןמכ וסדקו סנסמ סקל יסח3 ולפוכ) ןמ3 9993 .והשדקו ךרב :תנסנ

 סיכ
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 רוא ב

„mבמול ןיפו] וניכר וכ סכ6)מ ספעי 6)ש סולי ונ) 236 ;תכפס לע רסזוס נו  
 סכפלמ תועע) ותינסע | וכ) כוסה סינינה דכוע ו)יפס | , 3כות רג 6יריפ יפמ ןכ 7
 ויס 5) יכ ,ונרפכ ip סיס 8) סילינפ לנוע יכ , סוסכ כותכס רכדמ ל"י = , ומיכרלפ
 233 כ וינע סלנקסכו ,תכ יגנ תטמ עכס ןי)ע לכקימ דע סב תכםנ ותופ ןימינמ

SCHסילפ סג ס6 יכ | , וקפנ תופכ ןנת5  woותסנרפכ ורזעלו .ותויקס)  “harויכר5  , 
 ךיכעב 30 תופר וע םיש )"רו , ,ךולקכ יד, 6"תו , ךיכעזב כח ךרנו מנ ןכגו
 סלולו |, יולכס6ס סגכת ןכו Nr„ ן'כמרס כתכ ןכ ,[סילינפ דוכע) 592 וינע לכקס גיֿפוס
 - כסות כנ Pad )3% גכ ןטק)) בנסו ךתמפ ןכ םפניו , רבדמ קדכ רננמ וכמק ג'וב
 פתיס3כ סורק, ע'כי סגר ןכו , תטסכ ומכ Aws סיקדקלפס וכעפ ,םימי תשש יכ —
 [Son ועמטמכ וסכפל ןכ oh ןכתיו סילרכגס Ban ןמוס ab dobd 797 לעו , "ןימש
 סע וקוכיפ סיסי , 'וגו סימסס ph ןיכס6 Anfas סמו , סייטעס .לועפ סימי ןכ 6

 סיננעס סנו ספט סיפיס רפולכ ,סימטס תלו ףוטעס ו'ו כססת ופ , ןכלס סעו סיגסס

 ךרכ) טפו סולו | , סכוע תופסות וכ ןת) , תבשה םוי תא 'ה ךרב ןב לע .[וגו
 ןמיומ כתכ ע'כפכו ,'סע עולק סוי md סיסיפ ותו סוכל ,והשדקיו .ורלסנו ופופ
 ןכ לע :םווכהרמא] .סיעוס Shen כפוי סעולקו סמכת תפסו םפגס וכ לנק) ותֿפ
 וסכקי ועכ ,סננקו סכככ לכקמ ,ןפוס ןמ pin ספ יכ וניפע ףפ ,סוס ,ךרב
 יססס DEI סכ) יתכרכ Dh יתיולו ומכ סויכ תכרכ ןיכעו ,('ז 'ג כויפ) סוי ירו
 sh ךרכ ןכ ןכו ,תיעינטס mE לינעכ תיקעס סנט ת ךרניע ,(ק'כ סל רקיו)-

 סויס "4
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 "רבעת םיִמָ תשש ₪ ?ip אָּתַש ₪ :ּהִתׁׂשְּרקְל
 לתכאלמ os HEN Kann. cn קופל R שש 6 לב (Say הֶלּפִת ןימוי
 הוהיל | תכש יעיבשה םויו 0) a una הֶאְעיִבְש
 אא ?bonn ףיהלא ריִּבָעַח תל דקל -
 ha Ins הָכאָלְמ Snes hr SE -- ְִ רבו תא אָּתְריִביע <

 ףרגו am והא רבע ךריעש

 רש'א

 ךדבע : 8 nm '3 מ: סיתספ ."כ ד'לקו 3 ג"כ;ויכ ז"יק תכפ השעת'אלו|ההא תודלוה

 ה

 שב

 סו תפ דיעה ופול 357 מת טולקפ ןכו סככו ךטס סקסו לוק יוקכ "וס
 - ךהכאלמ לב תישעז(ט) = :'ת3סל ואמו ”han ספי ןפמ ךנ ןפדמ סלט בפס

Dankeסכסנע תל רסרסת נס סייוסע ךתכסנמ לכ וליפכ ךינועב תסי תכק  : 
 ןירסזומ 222 יכנס naeh Dany נס טיס וכ סינעק 1b .ךתפו ךנבו התא (י)

 ככ .ןטק טיגסס .on סי:עקס תתיבס | לע סילורג- ריסוסכ 0 ב | תני מ ב
 תיככ)

20 22 272 7 722 7 7 2 7 ,7 555% 5550665566 

 ר אב

 ךילסתו 'ס.ךימזכ רכז ;('ז עספ) רבלפב ךיס!6 "6 pe זפנקס רז[ ת+ ז;םת 1 רולז , סירנטמ

 ומכ . תישלר3כ ימי תפסלפ תנשס סוי תק דוכז ןפכ 0 ,('וסכ סינסת) ספס סלןעמ יכ
 ילכ ar ןסכ 3תככ ךכיפלו ןכ כותכק ופכ , nm 'ס הספ סימי תפס יכ ךלוסו סרפמש

SB osרעילנסנ' ,וכדקל ןינעו 7  Thenויטל סלעמס ' ןורתיכ סיס  na3  
‚wohin:וב תוכפסל\  bonםז יכ ,'ס יכרדכ ונטפנל גנוע וכ תתנו , ןפוס תוכקתמ  

 ,(ג"י תג סיעסי) 7399 | 'ס םודהנ נע nach תלרקו : רמפע ןינעכ סטולקס ip לוס

 תל עודמ ומכ ,'ס רכד von עומס) סיזיכ:ס 356 nach ךומס (nad סיס רפי נכנעו
 תנסו םלחכל ללכמ וכ וכמו ,(ג'כ ד '3 סיכלמ) תכט לו םלת כ סויס וינפ תכלס
 לכ תישעו | . ימכס5ס סנרת ןכו תוטר , דובעת םימי תשש (m) .:לימ) יעב
 לכ ו96כ ךיגעכ סיסי תכטס נתסכ וטריפ "ותו = ,תוטע) ץופתסש ספ לכ , ךתכאלמי
 ןכ וכק ימ לכ ללוכ , התא (י) . סמ ילמפ לסרסת נס סיוע ךסכ[)₪
 Pan‚ ךתעדל סכפלמ וסעי נפ io ןתרימפפ סינעקס 5 , ךתבו ךנבו .סילע
 , סיכתק) ch סכ6למ לכ תוסעמ סעגמ'ו סרמשל וכילע ןגיתוטככ ססש ,ךפמו 7730 ןכז
 ךכד לע , ךירעשב רשא ךרגו .תנקס סוי3 סכלמ תופע) ספיי Ale , ךתמהבוו
 יככ תולמ ענס רומסנ וינע לכקמס וכו , לעטס לג וסס לכלי שוק רנ3 טספס

 כ



 * םונהת ורתי כ תומש 9%

 .ּהָמָשְב ימי nn ומש "תא אשִיירשַא תא הי

 64 BD ְוְׁשַל ריכד יה en : אָרְקיִשְל
 צֲהבְׁשְד תמו רי ₪

FIR ar (M)היתושדקל תרבשה םוי  
 ושרקל

 3 5 ופופ = 8 וכ ס'כ "3: ט"סו<-3 ו'פ 95: + 5 "ל 09995 רוכז ןרהא תודלות

 : 'כ ו"ע סכיצ as ז"יקו '6 .ו'ק סיחספ תבשה

Di: 

 י'שר

 se„ לש קוסכ ןכ6 ל5 דוכע לעי עולס קמ תטםל עכפ) תוס תעונק ₪ יש
 כת לע ךע bias ןע לק לע (לכס)ו (von עככנס or ומונכתכ ןנמ ןוס

 םּויכּו תעוי mn סיללסמ ןכו וכמקכנ דקל | רוכדכ רועסו רוכז . רוכז (ח) : ן פוסק
NG Asp63 ןכו סיקככ  ERסקעת סינידנ כטעש  Pךיקמ תסמ תורע ןכו  

 5ועפ (HE רוכז .ונעמס וו סיקפ סיסנס רכד תת רמקנם וס סילע ני ספבי
 קוס

LED 6>6---לש יל ליל לליל  Pr enשש ילו  ULL PL PLL532-0%% ל --- 

 ראב

 םיסנפ כנליו : כותכ לק ועוטפכ סיסנ6 יפמ !פכםי ככ ועמפ תוכבלס תכ
 oben לכ 35 'ס רכד סנס סירנדה תל :סוכ mn םרופמו סנס 81372 לכ 6
 ותוק DM 91379 ןיעגופ ויס תוגועפכס תוכבלס י.םכ 525 = Pt)„ ס סיככל)

‚conרכלי ןכ לעו סקמ סתופ ןיכי ככ  eenגסכמו , 1730 96 ןודסס רנדי כקכ  
 ףכ סכ) סגרתל den ךרפניו ותו wi ו רוכלס לוק ועפפי תורכדס רפק3 ך:יו
 3וככ וגגעי סיסנקסו 937° סעמ סיפכפמ סס ךכו „ DEAN ותו WIE דע רוכדו לוכד
 סקיס סכווכסו , ןכ סס) כמפיק ספמ Ih 'ס וכל ססב םיס ןכ נעו ,(מ"י מי כיע)
 , תונמכ לכ רסעס ססכ יפל 5'ע רוסיפכו 'ס :תנומ6ב סיקינ) .סנכ סיס ילכ סוב
 םיפיס לכ יתופ Dh ןודמ)י כז 37 תל סעימפסו סעס 6 יכ נ:קס :רמם ומכ
 + סירבדס לוק ןתעימס סע ןרופ3 Den יפמ ונקי תורנלס כס 336 ('י ד סירכד

hanםנסו ,יומס סוקלכ רוקפ ,  רוכז (ח) .ל'כע = ,לכב ססמכ וגימלי תונמס  
E25טפנ3 ומוקרו רכדס פלופ רסס לוסו , ססכטס ךפס לע סרומ וכממ לקס 7933 רכז  
nfליעפס ןיכנבו = , וגינפלמ תומס רוס  omיכ , ספכ רופססו 57300 לע  Ipרלי  

 (tm סילכמנ סניל ₪5 ף6 סיעטרלס ס+ירנדס ורכזיו םפככ סיעסרכ וסלהתי ספ3 רופסס
 ביכוסלו = ,(ת"י פי ’3 לומ) wa ביכוס ,(ד"י מ תיסרנ) סערפ 56 ינתרכוסו ומכ

 םניכוס טינעס ונמכ לקה 7230 לע סג ורק לוקו ,('ד ומ 2 ס'ד) ah :תולגסנו
 ,(ב"י ס סירנד) ןקקתלו 'פ3 ad רוני סמעטו | , 393 .לועשו ספכ הוכו וכמו ספב

 om לע סלווכס סריכז לכ ל"ו Mr„ ס"נקרס םריפ רטקכ כותככ תוטזפ םסלוֿפו
 גינע לקנסכ 'וגו סוע תופי רכז m , (ס'מכ .רכדו unn לקס 2430 נעם ,ס6רי) ןרבעש

 םתפלי סוס סו רכעק) יכ , סלוע) , דוס סויס ת רוקו , ('ו + 3) סק) סיוג
 םירנממ



 ומק ורתי כ תומש םולקנוא םונרת

 De ee שת TS ד אָָשּב ימית
 יו קנו ל יִּכ הו של os 2 כ ירא אנ: 0 יִכו תל ירא 83307

 הוהי
 'ג סרועת .' קית 6 b'כו '3 'כ תועובס D םיכד) .' ו'פ עוו הקני = 2 תודלות

 : סע סע אושל ;

 י'ש ר

 העבר6ל 5 Den םעס וע תחש םונערופ תדמ לע סריתי סכוט סדמ תפנעב
 טינפס ומכ MU רקס ןוס) ןופקרס) -אושל (ז) |: סיפק וזו  תורוד

Ay) 
-932099909090%90909%99090230909999099909090009%99%909000946666- 

 רוא ב

 3:2 סרכסוס תיסק )"וכ ורמק ןכו , סעוכס ןוס) mn„ לכ,סנרת סונקנוק ,אשת
 ותפס לע her נס דוע רוס6י טפפס-ךרד כעס, כתכ ל"ז | ן"כמרסו ,קירל דנכנס ססכ
 onme תפ 606 In ,('6 נכ ןמקל) וס uns fen קל Ela on לע לנכנס ספק
 337 hanysı , לוק וכ fee רוכעב ןכ 6כקי = רודס יכ ,('ד m סינסת) יתפש !ש
 י"5כ ןופ) ,אושל | .יזכמ8ס ומנרת ןכו ,('8 6 ,sahen '5 כ"יו "5 ט (aa יש
 תוכס) עבסנ וס תעונס וסזויפ מיתד סמכ ,ועוגכתכ לקס eb ןוקפרס  ונינפלש
 םיחל עכשנס סז ומוגרתכ ןגע ןופכ (seo כס! לש וסע ןכ5 לס לועע לע עודיס תל
 ףךותסרס סנרת יכ ךפסכ 9370 ונינפלט סונקנוקכו San "sh„ ןכ6 לע ןע ןע לע (לכסלו
 3305 סכנת ,וסל |, 6תסוכס יס ךכ י"םריפמ ידינס י'כ nun ,לרקס) ינסו כנמל

 כ"ע כסו לס פוסע ןכפ לס דומע לע עודיס תש (nme עכםכ לוט תעונש יס פז
 jכלודג bרקמכו ן'כמרס  'יפ סע 'עותב פוסט ומכ סינעי סיסופדנע י'םריפנ תסונס ס'כו]
 - תפ תונקל ענטנס oh יכ ריכוס כ Erb כתכו | , ורפסכ ס"6רס סג וינס סוס ןוסנכצ

 כו

 םנכת ןכלו yo„ ןע לע ו6 ph ןכ6 נע ןונכ עודיס mb סייקמ) ןידס Ai ,עודיס
 , "עב רימססט ומכ ,הקני אל יכ .(ךובגרעפ) )כסלו סנס (pe ססינט יזנכקפס
 up Pb„ סוס םכועכ 305 ןכ סינכ לע תוכ5 ןוע דקופו נק Ib וס יכ נתכז
 (en יור ןכ Anh ולוככ תתל נפ ham דככנס 'ס ת5 טפרי) ױֿפכ Eh יכ
 תלנתו רקפל nes ועכספ כו :רמנס ןיכעכ |, ול)זמ ו ותופ עונסו | ,ופש) דוככ
 hp 56 רמ6 לו סקכי כ יכ }למול קיפסס סנו ,(כ"י עי שכקיו) ךיסנפ סע תק
 ךכל ,ול סמל יורש Senn ,סרופג סריכע עכםנס %5 nr רונעכ ,ןוע דקופו
 תיניגרס לע בופכס סו3 ע'נקרכס 57 :ll במרס 3570( ‚« לוסמל סקני (b יכ רמ6
 u לכל יופכו תעד (him סיכפי סס 3 טעוכש = ססולע ןיֿפ 05 ף ומ עכטסל
 „237 den ונפכ ךיסנפ 'ס סע תא om‚ 3וסכס ןוקכ סכסו .3) לע ספוס) כי
 ךית6לוס כח mh 937 ספה סינועפכס סיקוקפ 'כו ,ןכ יכתפ תורנדס )כ ןכו
 - וכ ורפפ סז ינפמו ,יתונמ ירסש)ו  יכס8) ,ךיס 'ס יכנפ יכ |, יס לט
 , טיתוכר תנווכ ל'ז = "כמכס 'יפו ,לכס רקע ססמ סונעמט סרוכנס יפמ SD סוסו נו

 ידו 9 מ

I Yon sa 



 סולקנוא םונרת ורתי כ תומש 2

 לת ₪ ana 707 בהאל םיפלאל San רח שהכל תא Sen ובא יפלו מה eben רכ אשל הֶשַעְ 0 אנשל םיִעבללעו
 ne ןיִרְד יִפְלַאְל וביט אל 0 5 : יתְוצמ

 אל ₪ :יִרּוקְפ ma אשת
 ימית

 «hmm '5 קו "8 ע'מ תנע - 'כ ג'ל תוכככ - אשת אל : '5 'כ סעוס םיפלאל ןרהא תודלות
 : 'כו '6 ע'כו - '6 5'כו 'כ 'כ פופוכס : '6 ד"י סגיגמ ı פופ

 י"שר
 כוד סיפנפ) דע רכס DE סעוע סדפע -דסח השועו (ו) : ססידיכ ססיתמפ

 תפכמכ /
--009990909%6 5550%0%%%95%%55%5599995595999009099050-- 

 ר ו אָב

 תלו 1335 ons סד6כ ומכ וכ him 65 סלנקס ספו .3) יכסמנ סמכ ונסתס ומכ

 סלס תתיתכ m לועגס mbans סתתסנס סילינפס תדונע תפ נעתמ וס ז'כע , ומד

 סונקנופ סנסו ,ססידיכ ססיתוכ6 ספעמ ןיופופסכ ומוגכתכ יאנשל . win כמו ןלתי יס

‚opןימנסמ דכ,  Ansפוסט סרנ סנוטלרס ספקטסכ סנסו , "ןוסתסכ5 רתכ יטמימ)  

 : יכנס רמק רככו , meh 55 ססו סתונפ ןועכ סיננס  םינעס) קדלס תדמ) לננתמ

 קיל5ס תקדל ןכס ןועכ שי 5 כלו 350 ןועכ םי Ab ןכ ,תופת יס תפטתס טפנס
 סכתפ wach ויכרדכ םיל ןכ) (כ ,תםי :6קזמי) סיסת וינע עסכס תעסרו wen וונע
 ןיותופ  ןיפסכ ןפכ ,ורמו לוענפס mon תוס סריתסס לע וככוטפנו (6) (or dp 'וגו

 37 סיתוקכ ססמו .ססיליכ ססיפוכל ספעמ ןיוחולטכ ןפכו , ססידיכ ססיפוצק ססעע
 ספ5 ,תדמוט ספוקמכ ןיידע יפוקס סנופ ,ומוגכתכ סונקנופ Em ססיכססו ןסכ י'פכ

Indenסעלע ןוע רוכטב ספנועל וכו סיעטכ סס כ'פ ,ןוסתסנפ רתב יעתימ) יננ  , 

blיעטפ סע סס) סע יכ ,סיקילֿכ ינכ סיעסכ'ויס ונפכ ונוליו ,סתונפ עת | )ינסב  

 , עטר ומ קיד5 ססיכל ספ תיגמסכ ול ןיפו ,תומת ליס תפעותס טפכ יכסו , סתונ5
sh(ם"פ כ'ת) רפס ירמ6 ונכפסכ 193379 תמפס  Kineןפופ  mEסיככס  hdליכסכ  

doc15 .ספיזגס ת6 תינסו נכג ול כזנ פס סוסו , דכלכ ססיתוכ6 ?יכסב 36 ופעמ סמלע  

 סתופ Dsen סנו ספככ קמסו לוע םיפ Dom ססו = , ספוליכ | וינכ) .סכיננס 6

 רוכעב 936 סתועכ וכנג ול Bra 55 סס סו  ,ססינע 260 ןוע דקפכ 15 = , ןסי)עב)

 סטעמ ןיותולס ,סימכתס למ5מ תנװכ קפוע yon |; ססידיכ סתוכ6 לועו עב סיקיזתמס
 926 סוככ wu 8% סס ןופלסו ,ססיו3פ סקעמ סיפועפ ורתֿפ ו ,ססידינ ססיתונק

 סתופ סיכיוחמ ןילו ססיליצ סוכל ל תימכתס 16 Enns סטעמ סיקיותמו סיוחוֿפ

 כתפי ןכ סיעכר סיסנס רפול וספ ומכ ,סיפ) (on ,םיפלאל (ו) = . [ןסינעב)

 5 סיככסו  ,רכש רוד סינכ ננו ,דספ רול סיככ )כ יכ ,ףנ6ס רולס ססו סיפל
 ,יבהאל .יונכםפס ועגרת ןכו ס'נערס םריפ ןכ ,סיפ)6 ons סיוכק 5963 ןוכת6 רוד
 יס )ככ ורפכיו = , דכל ותוסנקכו לככנס DEI סילועס סכו ,וילע ספפנ סילסומס סכ

 אל (ז) = .סיקידלס רע סס ,יתוצמ ירטשל BED„ תנכס סע סתופ ודנעי ו רכנ
hen 



 המק ורתי כ תומש םולקגוא םונרת

mרו לע ןררמ  Hasםישלש--לע םינבילע  
 מ st יעיבר רד לעו יִתְלת

 לעו
 יאנשל יאעיבר א'ג יאתילת א'ב

 י'שר

 seen | ןיזפופסכ ועוגדתכ .יאנושל = : פלפיל בל ...Inn (44"על5- טנ"מטירפנפ
 ססיקוכס

+3 609509 0506606 00 005-0000600 00 HF IHO AAR 

 רו א ב

 , טנטמ"טפרפ:פ 5[ ז"ע)ב טנמ'ירפנפ skip ed לכ ,סילינפ תדוכע לע (Inn ופדמ לע
 יכ בי io ת)מ סע סדיקפ ןוס) לכ , רקפ ,ערפיל 33 ןתוכ , [(רפפיימ) "לכו
 ןועכ סתירכמו 13 לע בפס סזע רפ ןועס דקופ ספסם סנווכסו , םכועו ןוערפ) 6

‚Bashןנוכס : כמק:ס ןילעכ  | ms)לוקפי ןכו ,(62 לי סיעעי) סתכ5 ןועב תכטמ  
 סנוע סיסי !סכ יעיככס רולס לע סימעפו ןועכ Erden רודס has סיפנס לע סיפעפל ותוֿפ
 , (ז"פ ו"ע םיפפרכ) סנס דע ירפֿפס .ןוע סלט כ יכ : רמפנש ןינעכ ,וסס רולס לע סלט
 סנרת סולקנופ ,יאנשל .(ן'נמרס ירכדמ) , 250 ןועכ ןכס םנעי Pb ימיממס רודכ 6
 תלמ םרפ) bוסו , yonsah ans יעתמל ינכ ןימ!םמ דכ לוע ףיסומו (har יעוכר רוד לעו,

Bandסנוו ,יפנפ סיככס ספ סנווכסמ  ofכס ןופ פסי 55 קידל ןכ דילוס  , Ep ma96קוחי  
 ,סכסלו סי סעכו ספנק ,אנק לא :םרוגה רמא] :('כו ₪ קוספ ת"י) 'יסב
 2373 לועגו סאכסס סמקנס gb ןולת |, םפכס תוינעפתס סס סמולכו כועינו סקוקת
 תוכוכמ ידי) סיקיגמס סירכדס תרימ וק ,ןוגיסו רעלס כ8כס תופגכס ןמ פוכקמנ ,סמ
 תוקיתמ ופ ,סינכעס סירכדס גנוע ןמ קעתסו סכסלס ןושכס 12 ןכו 5( תלסמו
 סנעס סנסו ,עוליכ ויתותוכ ילוכגו ויכככו סדפס ףוג תוכוכסתפ תועכוכ סלוכו ,ליעומס

Bdןכתי נפ  Appsלכסו ,בוכמסו רעלס תרי ופ  ליעומסו כועס תוקת  ‚Yo 
 - תוילעכתסס dan סעורעו וס סלעכ , תומינטס תינכתב סלע וסו ,ותנכי) לוכגו ןק ןיֿפו

 ,ןופס לכס) ידכ ,סנפססו ןוימדס 75 לע 'כ סירמלכ סכילו ,פכקמכ וכ םיססוימס
 תלנגסמ תועכוכ ןכיפו = , דופמ רקי וס סכוקמס ,ס3סו סמנע | , ןוטכו ספכק סי ס)ופו
 קנס qub ןיפו = ,ירסומס סות דע סל6ס קפנ5 תועוסכ ןס 926 ,ןנוכסתו quo תוקכ
 סנקיו 1335 .סמקתי סנס סייק) סד ךפספ רוכמ םיפמ סימיס 19375 6רוקס , פ"ד ; סב

 And תכוקל סוקמ ןיפו mn„ סיפ)פ סדוק סיס Arad לוכ>סש ף6 | ,וילע ופ6 סכסיו +
 לכ בעת ופיכמ וכ עוטנס יכסופס תומס ven | , וכעתמו ונוס daß ,וקיזי 8לש וינפמ
 כס תוכ יכקיו כל ירש לכ בסול ןכו ,קיומס תלכי 3 ah תויכוכלו עטפ רד
 , נוגטפו סכוט סופ Don סוקמ וכיפפ gb ,פס) -וכלס ופנת כנכפ סימלוקס Doms ויס

won 6תוקכוקמסו תולועמס תולעס בוסל וענסנס  ,| gbרסס ומלע3 פוסק  von ; 
 , סנוינעס סגכלעב ת"יםס 95 סי6לעכ ,ונפכ לוענסו ךפתס ,סנקסו dedho | סנסו
 תילכתכ ערב סומו ., ןולכסו ןפתס ,ףקותכ כועס ph כסוק As סרוקפ קוסו

 וקוחכ ןוכקת ph .נק Ib ךיסנ6 'ס mb יכ כותכס לעופס סמ ןכנו , ועתה
 ומכ _—

 (גנורעפיימרע #77( Emportement = < ז"עלכ ט"נמילפמס )1

Ton HB.יי מר  

Phו  
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 ביר ירק לע "שש הנמל ו לפרש
 — yo NND ץֶר או לע אלל משב sa רשאו לעממ !םימשב

nAרהפמ !םומב רשאו ת : (a) EN, yonאל  

 - 5 ה כא יכ .םדכעה אה א ירא nenn אלו ןחל דמה םהל הוחתש עתזאל )₪( : ץרֶאל
eg Todיִבֹוה רעסמ ןוע רקפ תנק  masלע  

 ןינב תובא
 'וגו אלו : 'כ 6'ס ןירדסנס 'וגו אל :ת'יפ ג'מ סירקע רשאו :'כ ג"מ Bo רשא ןרהא תודלות

 + '5 ד'כ pin -'כ ו'כ ןירדסנפ - '6 'ז תוכרכ רקופ :'תד'נ ם'ע "6 ספ ןירדסנס

 : ו'כפ ג'מ סירקע

 י'שר

 :סיפסב רח רנד לכ תנועת < הנומת לכו :!ספנט סט !ע .לספ (ד
(m)טיפו ערפיל קמ .אנק לא  Sawותדמ לע  Inn)נק ןופנ לכ 'ע לע  

 ט"גמטרופנס
_300000990990009990090000909099 0099009909 O06 

 רואב

 סט לע ,לכפ (ד) ."ינימ 3, ומנלת | סונקנוסו Su„ ,סס דמועו ספור ססינ6
 65 ]<[ ,נספ ךל ספעת 8, 5ת)יכמס לוו em„ ל! ף5 ,הנומת לכו .לספנס
 , לעממ םימשב רשא .ס:נומת לכו 'ת ,סמוטפ וכ ססעי )35 ספולנ 1( סקעי
 ס"נמרס תעד) כנסו ,סימסכ סנופת ןיפ יכ Sonn‚ סימס Ach רנד לכ תנומת סנווכס
 ן'נמרסו | , סיכת65 ו וכ 83 סכסמ יס וכ ספעי Bis סייסעס )ע תפז סרסוס ?'ז
 סדונע סופ3 סדנע)ו ססל תוותתקס wann לכו )ספ ך) ססעת Ab סנוװוכספ בתכ 3"
 פוומתפסמ On ענמק סייפעס 36 ner וס יכ ,סס) סוקתסת Pb רמ6 ךכ)ו ,ס)ועצ
 סכסוק סוס בופככ ןיפו תותימ sun סלכו 5'ע תודונעמ תוכסול סנכ סנסו ,ססל
 (nd ךל ססעה 8) סכסמ יס : סז לע ריסזי סממ) dab ,סדנע) Ps פור יפועכ

7bכסז יס)6ו ףסכ יס)6 ,(ו"י  bbסינינפ סכ) ןטעת 5 ,(נ'כ 'כ ספ) סס) ושעת  
 ןמ סתעינמו סל וקר nd סנסקסו דונכס תקלת ,אנק (ה) .('8 ו'כ .רקיו)
 bרקי תו ותופרב !עפתסכ םפננ סנוכתס וכ רו ,סלנקס תוכ טננכ ררועת יוֿפכס
 ,(די 993703( ınch תפ קו ספנק תור וילע רכעו :ומכ ומנע דוככ) ס  ,ספנק

 ךרנתי ספסנ na כ סנסו ;(עכ (br oc י) סת5 נקמס :ועכ סיכת דוככ) 16
 bon‚ ערפנ ינ8 סנקכ תליכעכ ורע ןכו 733 oh תדונעב 66 סנק ןוסנ
 eh יכ 6'עכ ab סנק vers מת 8 ןכו ,סיכת 8373 סוסכו jun ינ5 6
 סלונעסו דונכס וענעי 'ע ולנעי רטקכ סלנל סס- יכ ,ונככז רספכ ,דנ) !רסינ
 רכוע וגילו ערפי) פנקמ |, נק Ib "er meh ,יופכ יתכנכ סופעיו ולככ וכ יופרסמ

 לע



 ורתי כ תומש סולקנוא םונרת

 םיִהלָא "17 mb <( ( אָהְלֶא 19 Nm אָל ₪
Birינָמ 2  : A —— a 5השיא אלט : ינפילע =  

 1 םליצ
 ו'5 ןירדסנס - סט סדקפ - 'כ זי ןיפינ .'5 ו'מ סעוס - 'כ ת'פ תנע היהי אל ןרהא תודלות

 : ' 6'ס ןירדסנס השעת אל : 'ק 'ת תוינופ .' ד'כ תוכמ sp» עלו 'כ

 יישר

 סערפ דיפ סידנע תינפ ךדפיו רעוכ דומלק .סידכעל סידנע ויספ סידנע תינפ
Inסידנפ סתעמ רומ6 סירלמ  San)אל (ג) : סידכע) סידנט לו ויס  mm 

 רנכ יוטעס ססעי לס 6: יל ןיפ ך) ססעת 6כ רמפנס יפ) רמ6ג ספל .ךל
 96 תוסנפ ןניפט יםירחא םיהלא :ךכ סיסי 6 רעול pin סייקי נפ ןינמ
 יפנכ ילנגס יתלוז סיכתמ סיסנפ םרפכ ןכתי נו ססילנע סיס סופסע סירחֿפ
 ססידכוע) סיכהפ Das סיכת סיסנפ רחפ רכד +56 תוסונפ סתולרק) סטפ
 : own וריכמ ויילס רסס וס ונפכ סודו סתופ סינוע ניו ססינפ סיקעופ
 : רודס וקול 606 "ע לע ווטלכ כ רמת נפ סייק ינלס ןמז לכ .ינפ לע

 גספ

m 7 727077777007777 7777777777777 7777777 777727.277 

 רואב

 סכ) תויס = , (6'כ תכ תיסלרנ) ,סיסנפ) יל 'ס סיסו ןוספ ,'ות ךל היהי אל (ג)
 יכ6למ ככמ סיכת סיס)6 ססס pls ונ) סיסי 5  רמפי , (ס"מ י 5רקיו) סיסכ5)
 'ס יתנכ סכמי סיס קנז : רפלכט ןילעכ ,סיסנפ סיפרקנס סיפפס 535 Jam ס)עפ
 ,סונפכ וילע וסנ3קי לו ססמ רח ןימלי ל סעילמ 6יסו ,(ע'י בכ ןפקנ) 173(

Kinרצ ןרתומ 500% רמפס סונקנופ תעד ןכו ,סת6 996 וכ רמי  mn3תכ ןכ  
 סירתפ סיס נותכס hs סוקמ לכ3 יכ עלו, ,)"זו לוע ףיסוסו ,נ"ז ן'נמלס
 ,ול סלונעכ ומ תוסנק ת)כקכ ןוענס סז סופתיו דככנס סקס ית)וז סיכת 13 סכווכש
 כותל רמי 63 סייטעכ רנדיעכ 536 .ודבל 'ס יתננ סונפ סכינפ וננקת 55 רמי יכ
 סכספ יסנפ ,('ד m 6רקױ) סככ ועעת כ סכסמ vol רעשי 056 ,סנילת סירחפ
 Ih ויסנפ mod סנווככ סעעיפ לוכעצ ןפ ספלקיו ,(וי ל"כ ןמקנ) ךל ססעת ל
 m)“ סיעסי) ןכ₪ו ןע סד ידי ספעמ 5 יכ סמס סיסנ6 5 יכ בותכס רמ6 ססכ
 5/5 (B's do nos 65 רמת his  ,סייק ינֿפע ןמז לכ ,ינפ לע | .וגוט) ןפכ דע
 ךככפי ךיגפ לע 65 ספ ופכ ,ינפ do טריפ ל" ן'נמכסו .(6תלכמ) ,רולס ותופ

„(hr ' 6)סכינפ לעו  ohסירספ סיס)6 ך סקעת כ כיסוי ,(םכ 'ו סש) נוכל  
 יסעס לגנס יכ ,סיפועפ סוקמ dan תע !כ3 םינמו )כתסמ ינפו סס ינפ נע יל
 תיפפר3) ויגפ לע סחנמס רכעתו :ןכו וינס לע לכי וינע למוע 5וסו סלפ לש וינפצ
 .DI סיסע ,(ד 'ג 33753( ססיל ןרס8 SD do רמתיפו mob ןסכיו (כ'כ כל

 ססינֿ
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 Bin ןונכ .סרותנמ שמס רט תכיפפצ ןינעס ןכו dibd סנוכנס טנסס יס תוריח)
„para65 סוקמ לכמ ,'ונו 'ס ספע סימי תעש יכ ,סנועס תפירכ) תופ וסס 66  

 תייס דנע יכ תככזו : תוינט תוכנלכ כמלנס וס ,סכלמ לכמ וכ תונס) מנ ינכ 1109
 ספ ריכונ רטלכ ,(ו"פ ס 837( nach סוי תפ תוסעכ ךיסנפ 'ס ךופ ןכ Io 'ונו
 וס יכ ,םיטפסמו סיקתו תונו סכות סנעתי ססס ןתכ 735 וכל יכ ,ס"זעכ ומוקתב

wonויתולעו ויקס רכומסל טינעו ,ונקקומ , ohןכע6 ןכו  סידנעכ ספ סיננכ  
 ,םידבע תיבמ = . י) סידנעוסמ ויסתע ס6לוסס יס יפדכ ,'וגו ךיתפנוס רעפ : ת)יכמצ
 סידנע) סידנע ויסס סידנע תינמ )5 רמוס mh ופ ,וכ סידנע סתייסס סערפ פינמ
 סידנע סתעמ רומל ,('ס ז סירנד) סירלמ Py סעכפ דימ סידנע םינמ ךדפיו : )'ח
 /ה יכנא :םרוכה רמא] . (תליכמסמ וסו to ןופנ)) .סידנעל סידכע ו ויס ךנמל
 רז ךיס)6 'ס יכנ< כמ6 Ab עודמ ע'נרס תפ כ'מ יונס לוסי 'כ 365 , ךיהלא
 יפ לע תפוס שיטוקס בייל סכוכ (Brom ר6כמס om ? ןרֿפס תו סימטס ph יתפרכ
 83 קוס ותק סנו , סימכ סיניינע סיננוכו סימוכנ סס רפנמס יכנלו ,וטוריפ
 ספ יכ סני< , דופמ דע סינגסנו סיפר סתויס סנפפו . ט"ע רפס ירמ5 ונרפסצ

 ,פפומכ ופני עטמכו , סילנע ויס סנולט סירכנ dh תופמ (vr נו 3 ירקס סי)ודנל
 3379 תמפ ? ומר ךרדכ סוס ללקס רונדמ תופלויס תוקוכעס תוריקסס גיטס) | ולכי ךיֿפו
 תל Den ןיכס יניס רס דעעמ סדוק סנמוס יפי תט)סנס ,רמופ וס סי)עורי ולפסנט
 תודוס יקמע Dh ןיכס) סירעכומו סייולכ ויסי ןעמ) = , סילנקתעו סיֿפנ סידומנ רשי
 65ןיס כרס סעס (nd תינס סזכ ריק ןמוכ Ph ,וכינע Sep סז סנ סופו ,'ס רנל
 תונכ סינמ תולימת3 ססינע דומע)ו ןומנל ךירנמ = , ונפכ סיכקי 89937 וניניט  סירלממ
 (כ'ק hp 'ק) ןויכ ms ןקרפסכ | ןנכמ6 ןכ) ,סנ 973 סתיס תו סנש 6 6
 , ת'כנס ספס ת)וכי לע תודיעמו תונולג תולנפ קפס יתלכ סס ועויקו ס)וע תופירכש
 ,סלֿפס םפנב סילעופ סני6 ןכל , וכיניע וקקפנט Dim סכ וכ)נכוסט תופנפ סס סופו
 רוענ ודי לע סלו , רתוי bוסס סנס תלועפ קוסתתו ,וניניעכ םלחמ סעענפ לפס וכ

nsיתלרכ רע ךיס)6 'ס יכנפ ססס רמ6 ספ סנכו , תוכודנ תורפפו קולמכו  ph 

openסוס רמפמכ , ןר6ס תו  A)סנסת לכיס דע ,ןומסס 3) לע לועפ) לוכי סיס  
 ןכו ,ענטס יקותנו סנועס תירכנפ ספרס כ , ספס תמכתמ סניקנס יקמע 5
 דוסיכו ,סיית os לכ לע wonm , םי) ןיפמ סיפורנס לכ יוס לוכי סיס ותלכימ
 לֿפמ סינמתכ סירפדסו , ויתולמ ב5 לכמו WEN וקללו ,ותחנססמ יפטפס pn לע

 ךיתפכוס רעל ךיסנפ 'ס יכנפ ורמקנ 336 ,  960 עפל ס5 יכ עמוטס םפנכ סינעופ סניֿפו
 רליפס ןמ סרוע רטלו , ססיניעל טדחפ סקענס סנס וסו , סילכע תינמ סירלמ ןרפמ

 וסכוותכו , סניפכו סכיקק סוס 33 דימ לעופ ,סוס רמ6מס na , כתכמס 35 ספילוסו
 סילנע ינכ סידנע סיפקו סיוט סינולפ די תחתמ יוסל Bun | תלוכימ ודי לע

 an סתודכותו עכטס יקס סימעפ סככס סנס סענקנס ,סילורמו סיכומ | וכ יפכנ
 ba סעכפ 03 םעספ ילפ 36 porn ןכו , ס)ועס כ רדס תפ סוכל

mpןכודכ סימו , סד35 ועד סיפ3 ,ומונכתכ , ולו כס 2373  , = SEM 
 + לודג םוככנו סעכ דיפ סילוסל ססינע | ןת)מחמו !כםי ינכ לע ותסגססו ודססו
 סייתפומ ססש וננס סיכנלס ככ , בקעיו קחלי ססכנ סתונפ 1193 סויקו תנומפמו

 לכמ רתוי סיסכוועו סידיעמ , תוכיסכ תולכעמ נג סדי לעו , סיסלס סדועו סייטות

 + fin] המ oh hrs ף5 סיס | ןינעמ טל ME סיקזס  סינויעכ
)5 



 טק רוא ב
 65י ןרפס !כ3 יכ סד bob ןכויו עמטי 5 סירנל ופ רפול ססכ סיסי לו ,סלוע
 spp תנסק | סטרומ ליסמ סרותס תלעמ mr כ'תפ , ('ס סס) ססינמ לכת סללו סוק
 . :סינומדקס סיוגס לכ לע ןוינע סתת) ןכֿפס ימע רתימ Saar סבו סלונס סעכ פדחוימ

 ןיס סו לכ סע , לכס לע ות)כיו 350 תופיע סידומ ויסק gb סנועס תופפ הנהו
 לכל קנת 'ס5 סנפתכ ,סנעמ יכס תל ודנע סתלק , ותפוז מנכ סג סידכוע

 ןסו = , סנולככ ניטסל ו עכס) סליכ | תנוכיסטו , וכ וסמל זוסמ ו סנידמ ו5 סע לתל
 6רקי ןכו , וז סטרפכ כ"ז ן"כמרס ם'מכ , סיכת6 סיסנפ סנכ סיכותככו סכותכ סיפרקנס נפ

wihסיריעסל ו סימסס ינכוכל ודכעי ספלקו , סיסנפ ופרקי סיכפנמס יכ , סימטס  
 לכעס עפפמכ ןי6 סנסו ,עוליכ (Do וותתפיו סיניספו תוכומת (Da וסעי סד5 (na ופ
 15 לט תוטרמ ומלע תפ יוסל ותעד סיסת 6) ספ ma„ ןכ) ווכ סלונע (Mh סערכס
 ריו נוט סוקי סו ? ודכל 'ס) סנפתסו סדוכעס לכ Pb כייסתי סמ יכ ,ןוינע
 סוקמ Ion ,ןוילע 36 לי תסת ףופכ לוסס him סגס סדויו , ותכוו רח נמנמ ער
 ab ךסלמ סיסי , וסס hin 6 לנפתמו pam ריטקמו pain ותויס לכטס קיסרי כ
 ,ולנל 'םכ תויוסכ תודונע 36 לכס וג דיגי ימו , לקומו רכס ליפ רוכג סד ןכ ול דפ
 , ףוסטס do תכ לכ mono 5 כ'וכ וכפל תמכו ,ותרותכ סז לע ס'נקס warm יכל
 '3 ססע רמפיט ףותטכ סנווככ ןיפו] 350 71393 (Tan סניק onen ונס סיסטעס ןיפט
 סדונעס לע סיכסזומ סניפע קכ ,ס"כ ןוילע 550 טלתומה תככ קנסמ לוס כ'קד תויופכ
 wen ןכלו ,סלסממ תכק סליכ רסמו 7139 ןוינע 55 = סס) ping סנווכס סע , ףותפכ
 יס לט ותופרפ סמלע ph ינוס) סתנווכ סיסת כ ספ , [נפס ןולכ פיס סככ סדוכעסש
 תינמ | סירלממ him Ach | ירתפ וכוכק סע ונתנפ סנוקו ..סינולתס ינודפו סיס)6ס

 פוסו סיעעס Jan סלוגסו sim סע) ול תווס) סנס תופנפנס )כ תפ nd סקעו 0739
 וידנע  וקתנ6 סנס ,נכוכ ופ רש ול ךפנמ תיעכמפ ילּכ ומכעכו ודוככב וכילע :ךונמי
 bp mo an וסו ,ויתוכזג סייקלו ,ות)םממו ותוכנמ לוע וכיכע לנקכ  סיכיוסמ
 ,ותנוו מכ od כ ,ודככ וכ יופרס סדוכעס יכימ וכל טרפו |, ללכ וכ)וול דובע

ihףתוסיס כ'6 יופכ qכ ומע  Anhכותכס כמ ןכו ,וללס תודונעס ןמ תסשכ  : 
 תפדנו סימפס 635 לכ סיככוכס תו תריסו םעסס ת6 תיפכו סמימסס ךכיע סת ןפ
 תקל סכתפו .סימפס לכ תחת סימעס לכל סת ךיסנפ 'ס קנח bh סתלנעו סהכ תיוחתפסו
 .('כו ע"י 7 סירנד) סוס סויסכ סנמכ סע וכ תויס) סיכלפמ לורנס כוכמ סכת יויו 'ס

 ,סיסיו סוס סיס) 'ס (סווכמסו רכדמס) mh :וס ךכ ונינפ)ט כותכס כועפ התעמ

 !ענו ףיקת) ךיסנפ (סתרכ תעכ (sah כמו תינטמ | ,ס)כ תויוסס לוקע
 תולונעסו mono mad יופר וילו ,סעכ לכ כיתו , סכוע לכ Inn ומעט תנוכיס
 wanbs m> Sm‚ סע) וע תויסל) סידכע תיבמ סיכלמ Jahn ךיתפלוס Ach (סנכ
 'כ יכנס רמ6 Ab עודמ om ןינתו + (דתויפס ספל סלכ תולונעס )כ ןקתפס ךל יוקרו
 3רס rss סללסס יס ווו ,ךיתלרכ רעו ןרפס תלו סיעפס תפ יתפרכ Ach ךיס6
 ית ותכוטתו ,ונפ רווכס רפסכ סג תרכזנו ע'כ6רס תל לונכ ותתוכמ a סלוסי כ
 רססכ | ,ינכט ךתות תפומ סילע סיסיפ ןיכ ןמזכ ןיכ םולתכו ספיככס תנומ6 )30 , תקפסמ

 , סנועס תומדקכ סנועלס ןיכו סכיכ לכעס עירכי לע ןיכ ,סיכקומס תק וכססי
 סנילו ,ל3ל ותלונסו 'ס סע) תלסוימ mb סוקמ לכמ ,סרומס 'ס3 ס"נמכס תעלכ
 תודכעמ סידנע nn ספלוסס 335 ,qףותפס תקתרסלו 1735 ותוכנמ לוע תננקכ סנס

 תוריסל

J DT — 



 םולקנוא םונרת יגתתי : כ תופש 23%

 םרצמד  העראמ :םידבע תיכמ םכירצמ ץֶרָאמ
 ב יש ב 2 בב |.

 אל
 יד שר

 כוכגכ סיב סלעס יפכ "ד .ינ סידנעוסמ ויססט .ספלוסס יס יאדכ .םירצמ
 ססעמכ וינגר תקתו (ד"כ תומס) רמנס סימסר נמ ןקוכ ן6כ סנננו סמחנמ

MBוינס סתיס וז ריפסס  DIESסימטס סלעכו .דוכעסס  Phytyינו ליפוס  
 נעו סירנממ | ךית6לוס רח mh סס | תויוסכ יתש ורמת Ih תוקרמכ סנס
 ןיפנ תונוק תולוקס ph רעתנש סכרס תולוק ןיעמוס ויסס יפל רק רכד .סיס
 and סמלו .ןס סכרס תויוסכ ורמת 56 ןרפס ןמו open ןמו תוחור עכרלמ
 רעקס סח לנעס ססעמכ םירוגגס דמל) ססמ) ספ ןוקתפ ןתיל ךיסנפ ריקי ןוסל
 3 5:6 סירס סיסנ סכל סיסי ni סס) כ ךמעכ ךפס סרקי 'ס סעל
 ih רמוס wh ול וכ סידנע סתיסס סערפ תינמ .םידבע תיבמ :ידכ

 תי
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 ר וא ב

 תונכסומס ןמ 5ויכו , תילכתו לוכג ילכ , תופינמס כיותכ 65מנ ותויס (mo) and יניס
 ach ah , וילי ססעמכו 'ס לעפנ תונכתקססו סניתכס ירפ ססיכ , תומייקו תויתמפס
 38 תקחו , ומלעב סדפס ףוגכו תויתכו סיסמ:כו תוכתמכ ויקעמ תכולג .ריכס) 'ס ןוסי
 36 עינס Bis יפו , nv ותופ , סלכ5 רפסתכ יומו ס25 רב m תוכנו ויגיע סימסב
 רססכ תעפס וכ ליגס) ,ןמפנ גיטמ סד son oma תונכסומס dans ךירכ , תפוס סנעמס
 5 סגיפסכ סנו סליכשמ 33 ועכקי לו ננס תונכסומס ותמקתי 55 ל35 „1399 סע
 סנפ לככ ןו , רפוסס לוקו 739 par סיקרכו תונוק י'ע נו him יכנ5 ספס רונד י'ע
 ab וכ , ססס תוינמכ ןיממ) ספ יכ , ססס סייגויעס תו)כמומס לע סיללו תודע

 bh תוכ ןמכ bוסס דינמספ סדוקמ ןימקיס ךירכ , דינמ תרימלו 9137 פ'ע סיננקמס
 סיס)6 וסס , עמוסס ןימיפ ךיר5 ומכעבו 171393 ס"3 סשס וס דינמס סקו , רקפי

 וכימפסו ועדי סיגימקמס ולב סיניממ לפכסימ , תמפכ רכדס סיס PB ןכתיו . תמפ

 יפמ ול סיכמלנ תו pn סכנק3 סתלקו כנה תנימנ פ"ע סתלק , ודומיו סקס תוקיכעב
 יונ ויסיט ,סימעס San סלוגסל סדחי) ספ יכ סוס כמפמס 3 כו , וימכסו רודס יכולג
 ןימ = , וטרכזש תוינויעס תונכפומס לכנס יסו , רב רסלכ aha יפע dan 'סל פולק
 סילנועס סנו ,'פי ותוס)6כ סידומ לכסו , תומופס רתימ כפי (na ןורתיו 9730

 ורקד ל'זר,ורמ ךכו ,ןוינע 383 סרומגס תוכיסו }ולנס תכספ סידומ סיכתפ סיסנקכ

 סוקמ לככו סיונכ ng לודג ופנמ דע םמס חכוממ יכ : כופכס nh ןכו , ,'יסנפד 50065 ינ
 וככזנ ררוסמס סג ןווכ סול5 ןכתיו hr)„ 6 יכ6)מ) סכוסע סחנמו ימש) םנע רטקמ

 ס)וק עמסנ 93 0937 hr כפל ןיפ ,('כ3 טי סינסת) "וגו 36 7132 סיכפסמ סימקס
 כונדו כמקמ לכ יכ , רוכדו רמפמ ילנ סלועב ססכפתי וסס ןויעסש סנווכס ('7 ספ)

 יפכ לכ) סינכומ Ib ידי יטעפו סיפמס יכופס dab , לוסס ןוט)ס ןיכמ) 836 עדווי 5
 סנוע



 במק ורתי כ תופש םולקנוא םוגרת
neכ(! ( NINיכנא (ב) ס : רמאל +  

ON iR m RES 7ףיתאצוה  
 ץראמ

 ו"קו '5 מ" ןילדסנפ - 'כ ו'כ ןיעיג ho" סעוס .'כ ל'פ h' ס'ק תנע יכנא ןרהא תודלות
pun .'3ו'ע רעע סדקע .' 'ת תויכוס + '6 ד"כ : 

 י'שר

 .ןכ רמו) סדפ) רשפפ יס סמ mb רונדכ תורבדס תרסע ס"כקס רמקס דמנמ
 ועלע יכפכ רונדו כוכד לכ לע יפו רוס ך) סיסי לו mh דוע ל"ת סמ כ"פ
 רפע רסס סגס 000 סירכדס לכ תלמ תכומס סו יפכ סוריפ "וכ כ"ה תייפוק)
 כ nn יכיל רמול דומנת סמ כ" .רקפ רוכדכ ס"כקכ Inh סלוכ תורכד
 or ןופנכ ספילוסדמ רפססמ ונפ תורכד '3 (pe ערפס סעכ וכעידוס) כ סמ
 ססומכ סלוכ ו"פל 6לסו וקלי סרוכגס יפמ טרפכ סינט ו קוד תועמפעסס
 9 סכותס ותוקכ )"רו רמוגו םכיפו ME ןריתו - סרכיד ומכעכו 171923 ס"נקס
 : (ק"ודו דוסיכ תוכוטלר תורכד 'כ Sb ערפס :6 תני לכס לע (mi ריוקס
 ץראמ ךיתאצוה רשא (ב) :וֿפנ / לעו ןס ןס לע ןינוע ויספ דמלמ . רמאל

 סירלמ
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 רואב

 , ןוינעס סעטס תניסככ דח6 קוספ ונכ , min ירמשו דע , ךיהלא 'ה יכנא (ב)
 תורכדס תגיקנכ תגוס ןוינעס dopdt תעדי סתלו „1937 יתס וכ םיס 6

 סלוע) דמי  תורכדס ס)6 יתס ורכותב 035 , סידנע ת)תכ פ'ס תויס) יופכ סיסו
 on ךל סיסי לו יכנפ )"וכ וכמו , ודעב 2370 ןומל> ססכ רנדי Duos , סתלעמ
 'לו תחש סטע Hin ס"כמרס תעד) וננס תוככדס יתס das pr סגסו , סונעמס סרונגס
 ןימ6סל יסו , סמכע ינפכ סונמ ךיסנפ 'ס mh למפמ ltr כרס סנמי יכ , סםעת 5) פולמ
 סיססו וילע ףיסוס pa רפס לעכו , סימנס לכ לעופ וס סנסו ס)ע סמ םיפ
 , ג'מסס ןוטנמ וו , סכותס mh nd ןתנו סיכנממ ונפינוס וס יכו דע ידע) סיסיפו

 לעכו ;סוס קיספכ סתעד) סיננכגס סירתמ סירקע לוע ופיסוס נז ן'נמכסו ק'עס לעכו
 ס)כ ןס תולמ ג'יכת ותעד) יכ | , ללכ סקע תונמ תוסנקנ סגומפס ven 55 תוולנ תוכלס
 ותופיכמכ סנומקכ לנ6 , oem נס ונענע ופ  סתומעל win ans ס"נקס לם ויפוריזג
 נכס תעד ןכו ,סוס ןונטסכ סככנ וניל תופמס ודלוי und םכעסו רקיעס וסע סנעפי

 , תיסעמ ו תיינומס 6) סוכמ ויס ךיסנפ 'ס יכנפ רוכדט , סרותס לע ופוריפכ "יל

 רנדמה וס יע סעילוסל וגילעו , םילוכדס רלםכ רמפיק תורסוללו (min סמלקס 6
 , סנכ סיֿפיננס רֿפעכ ןינעכ 'תי כונס תוֿנמב ססילפ רכדמ pin ךסלמ וניסו , סתפ
 bנ5 099379 פרג לוסכס תוטטפמ סנסו Yan winb„ ינכ סגוקסכס סנסס וס 6

 רב לע ס'נכס דרי נו ,ותוינגכ סינימלמס דננכ Dh ךיסנ 'ס יכנפ ס'כ 069 רכל
 יניס
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 er ןרהאו as קסיִתְ םכעהו םינהכה| ךמע ןרהאו

  omהָוהְיילֶא תרלעל * ——
 (הב) : סבר  wo 1תַחְנו כ :ןֹוהּב "למק

 Sa N הַׁשפ D : םֶהְלֶא רָמאו םעֶהילֲא
 לָּב תי יי לילמו 9 * N רבי" R) כ

 לאל ee "ר
 רמימל : מאל

 :'יפ ג'מו ד"יפו 5"יפ 5'מ סיקע < 'כ 'ג סגיגפ רבדיו ןרהא תודלות

 יישר

 תילעו :ספעמ תעסכ ופופ ןיזרזומו ןיכזומו ספעמ סדוק סדלס תל ןיורומס תיכנס
 סתעמ רומ6 - סת תילעו ל"ת ךמע סכ ab לוכי יםינהכהו ךמע ןרהאו התא
 john רפוי םנ) den .סמלעל סכימע ססו ומלעל סליהמ ןרסקו ךמלעל סֿכיחמ סת
 ןפ :'ס ל5 תונעג סכלמ ת6 וסרסי 56 רקיע ככ סעסו סינסכס ןמ רתוי ןרסקו
 סנית לכ ךרד ךכ ותרזגמ וז mh ןפק gen דוקנ לופס יפ לע gb .םב ץרפי
 רמאיו (הכ) : ץמק (gen דוקנס סנתסמ ףקפכ aha םיסעכ סופ"קנמ סתדוקנס

 :וז .hand - .םהלא
 סע סרוק3 תויסרפ םיס יפל ןייד 5 סיס; ןי6 + םיהלא רבדיו (א) ב

 ab כוכי תוערופ ססינע לנקמ וניל 165 סו רכס לנקמ סדק ןפסע
 *הלאה םירבדה לכ תא ןייד סיסנפ nam ל"ת ןכ | תורכדס תכסע

 רמנמ
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 רואב

 יכתמ ליפס ,ךמע ןכסלו סת6 תינעו oh יכ ,ססי)ע דומע) | ךיר5 ph סתל
 ןכ ,תנעסש ומכ eva תניתמכ hen לו ,לונגסמ סינפ) סנעתו בועת סלרתסס
 )"וכ וכמפס ומכ סנווכס .'וגו םינהכהו .סעופפ קעוע יפנ סינותכס .לופככ סרג
 ססמ mio‚ סניממ סינסכסו ומעל .סליתמ ןרספו ,ךמנע) סליסמ סתפ | , פתניכמב

In Enרקע לכ סעסו סיכסכסמ רפוי ןרסקו ןרסלמ  Ihוסכסי  ph56 תונע) סנ5מ  
 לכ ךכד ךכ ,ותכונמ וז וגי6 ןפק gen m וסע פ'עפ ,םב ץרפי ןפ .'ס
 ,ןמק (ger דוקנס סנתשמ ףקמנ cha יססכ ,(סנומ 3%( סופ6למ סתדוקנט סכית

(m + (79)סנע סינותכס רולכנ יפעד)ט ךיתעדוס רנכו וו ספלתס ,םהלא רמאיו  

Tenוו ס6רתס כח דיפ  Ihכמ רפ6כ וסליסמ כ ןרסלו לונגסמ סינפ) ותליסמ  

 ימס6 ספ יכ ןכסמ סע סע Ads וכמפ  סת%קו סרותס יקרפמ סזנ pm יכ 0
 .סיככדס תרקע תולכ

mb, 



 אמק | וותי טי תומש סולקנוא םונרת

 : הָוהְי = םבָחָּב app in 5 | לשש
 + תל  Sy Simסכ , ae Te NNהוהי  ON ₪3םבדק השמ ; .

Amos תֶלָעל pn לכוידאל יניסד Syn) J— 

MÄR DD * * 5 122 הֶתַדַעַה  
 Tr Dan רמאל ראה סב ית
 Yoga זמ (np זרח לע היל

 mas תילו רידל הי יה
Lןרהאו  

 : 5 ו"פ תנע ךל ןרהא תודלות

 י'שר

 853  סטע'ו 093 נכסי סלרפ ןוסכ .ץרפי ןפ :ןדמע לע בליתס) סינונוזמ ויסי
 סה ןידמועו ןירתומ MOB ססכ ריעסל ךיר5 ייפ -םעה לכוי אל (גב) : סלרפ
 093 דעסו .דר ךל (דכ) :תופכ .ססל ןיפס תולע) ונכוי ו סימי סקלס סויס

 תינט
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 רואב

 אל (גכ) .סתנֿנממ | סורס) סתנעמ לע וכמסי 361 = , ןדמעמ לע בליתס) סינמוומ ןיסי
 ספנפ סויס סס ןילועו ןילתומ יכהמ Das דיעס) ךיר5 ,mh טריפ ""םכ ,םעה לכוי
 , תיכנס ספ לעסו ,דכ ךכ 'ס וינפ כתפיו ,תופכ סס) ןיפס תולעל ו)כוי ו ,סימי
 כתכ ס'נסרסו .ל"כע 'ספעמ תעקב ותו ןיזרזמו ןיכזותו ססעמ סלוק Dahn Rh ןיורומס
 פונו ספעמ תעסכ תינמ MI TB עולי 3370 Ob וליכ וס תועפ ךכ םכפעסע
 סינותכס לוס םריפו , םדחל 53 סמ נפ קוספ דועו . יתכמלק סע תופע) ןמוס עינס סתע
 נע סכיסוס כנכ יכ סיפכס לע סג סריסוסל ךיככ ob Sen עדי 5 רח ןינטב
 כתכס סמ סנסו ;ספוריפכ 7bn לע וקסדנע ם'ע, ע'נפרס םכיִפ ןכו [לונגס תרנעס
 bnbיכמסמ .סיסוק) י'םר ירנדמ ולפמ <Ene ,תועט וסע רכס וריפס לע ס'נרס
 ‚32 קסול os 3 סכ63) ןכתי סיכותכס ךטמסכ תוגונתסס יכמל סכופו ; ם'ע

 וע תל קיחרי נפ סעס תכווככ סע ןינס סעכ לעס דר den 95 כפס רע רספכט
 סתולכנ דימה 893 ליעס) סינסכס ןינו סעס ןיכ דעוע סיסיו ,וס סג סעס 3כממ

D3in Piaכוכעו ,כסס 95 כרקתסלו  ıpenנסו וסס קודקס סוקתכ דומע) ותופפו  
 : רמפל וכל ופסנ ,'ס 26 נכקתסלו לוכנס רוכע) סעכוס רח יכתמ ,ספמ וומ
 כסס oh לכנס רמ) ונכ סתדעס סת יכ ,ססב דיעס)ו ססי)ע דומעל ךיכ) יכניפ

 bוסס נונגס oh רונעל םוכ6 nor Ih סתעמו , וסוגעדקו וסוננכנס חנו ,ותטדקו

 לצפ ,ספעמ תעקכ סתו וכול ,דר ךל 'ה וילא רמאיו (דכ) .רסס 98 נרקתסנ

 סת
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 רמַאו = um per -לֶא (Fi רמאיו (ma) +: השמ
mein in ;דיִהְסַא תֹוה  

 ורפי nn NND iD עב עה Sal קרשמ

Dim omסוכ לנו תֹואָרְל  snפח  
 א 4 :יגס המ man םנְו טכ +:בֶר'ּונָממ

<A Jאָינִהַּב  nee? DORT 
aaלֶא םיש  Na pen" DIR. WIR mm 

 | לוטקי ןפ
 : 'כ ו"טק סיקכו סנו ןרהא תורלות

 י"שר

 תולעל לש סכ3 סרתכ .םעב רעה (אכ) |: ססילע דוככס סכ דריו סעעס
 (Ah 'ס Ib ססופתס יד" לע סכ5מ ph וסרסי 655 -רמוגו וסרהי ןפ 2905
 כוטק ירימי לוס וליפלו .ססמ . לופיט סמ לכ .בר ונממ ben :כסכ .ד5) וככקיו
 Sinn ןידכפנס ah ןיגנס תפיסמ תדרפמ ססירס לכ .וסרהי ןפ :ככ ינפל
 :ססכ סדוכעספ תורוככס gb :םינהכה םגו (בכ) | :3למ0 Ah סיסרוס סישפ
 . ושדקתי : תונעכ סתוכיעס למ וכמסי Ib סס ףפ תונכרק כירקס) -'ה לא םישגנה

 ןיסי
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 רואב

 דע ,סיינעסו סקיריס סעמ3 ben ךל ןתפ סת יכ תסרפנו ,ודוככ למ לכס יכ
 תיפפרכ) תנ סמרפכ סלעמ יפנכ סת)pסו סיינעסו סליכיס ןינע ונככז רככו ,טוסכ ןפכ
 סגכדמנ וכממ תותפ jun 36 ?יכסמס תונפקמ תונכנ יכ ,5'ו ס'נמרס סקכ ('ס 5"
 טסה) Dos וילע רמפי ונממ וקלתססכו , (ןפסמטופג בטרעה ךיו טפה) דריס וינע רמי

Tiתגעמ לדוג כי וריכיט ידכ ,'וגו השמ לא 'ה ארקיו .ש'ע (ןטבָאהרע  „sen 
 ,השמ לעיו . סס) סלגגס לונכס ספ רכט רסס כ (Ih vom ספה ופרקס
 לפכעס 36 Sen en 59 יכ ,ומכע) סליסמ לונכס ספס ,רסס כל ורק סלעמל
 לפי ןיכו 'ס וכ לפע סכות ןתמ | תעטכו ,סכותןתמ (mh דע סיסנפס סע ר
 .(ץנמכס יככדמ) ('ס ס סיככל) 'וגו למע יכנ6 : ם'מכ ,'ס רכד ת ססֹכ דיגסל
 ךכ י'עו ,דונכס תוכל סתוסת כורמ סנלמ ת6 וסכסי 600 ,'וגו וסרהי ןפ (אכ)

 סנכת ןכו ,"ינס ןוסנמ ,Jon ,סגכת סונקנופ -, בר ונממ לפנו |. רסס 755 וככקתי
 ןכו תכתפ תכסומ סעכ ת!מפ ע'כפכס נתלו ,"ןייגס ןיסונכופ  ןוסכמ לופיו, ימטוריס
 ,"ןוסנל 39 ןוסנע לופיו, סגכת ע'כיו ,יזנכpפס סגכת ןכו ,3כ סע מממ לפנו : לוס

 סילעוע ons ,'ה לא םישגנה .ססב סלונעספ תוכולנס סס ,םינהכה (בכ)
 סנגט תומס לע תולוע וכירקס ססע סנווכס ומ ,לונכס 35 בורק לוכנס תלחתכ
 , ושדקתי . רסס תיתתתכ DEN סנכק תירכס תנומכ וניכקי סס סנ ,קלתט meins סמ

vde 



 % ורתי טי תומש סולקנוא םונרת

 ש : *לּוקְב m םיִהלֲאָהְו ,wen m מו
  () a ia Peרהיילע הָוהְי דר *

 תוהו non  ךהה שארידלא m והקו אש שש
om V7 UNTOR קרשמל —R שירל eins 

 השמ ק ילסו
 :'6 ע"פ תנע רה : ''ס סכופ רריו ןרחא תודלות

 י'ש ר

 ועייפסמ וס ךולכ םודקסו ך) סיסי נו יכנפ 5 סרוכנס יפמ ועמס כ ירסש

 מכ לוקס רָכד לע mr .לוקב וננעי :עמסנו ריכנמ ולוק תויהל תכ וכ תפל
 יה דריו (ב) :ודיכוס) ee לכד לע Eh סיטי רט ne) סיכלמ)

 ימרכד סימפס ןמ יכ רמו) דומנת ממ ונע דרי לוכי .'יניס רה לע
 מ עכמכ רסס יכג לע ןעילסו סינותסתסו סיוינעס סימס ןיככסט דמלמ :סכמע

 סטמס
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 רואב

 ,ס'נקס) 655 סד6 סומל one ו)וק ןיפו ,ס'נקס 35 ,רברי השמ .ךלוסו קותתמ
 ףיכלו ,דפמ קותו ךלוסט רפוקס לוק לינש< ,לולג לוקנ (von סנעי ס"נקס 86
 .(ס'נעכס) send‚ | עיעקס) רפוקס לוק nn לוס ךוככ םולקס נע dm סיסימ
 יכ עד ,תלכמסמ סלעמ) mark סמ ןיעכ דנכנ ל)כ ע'נפכס m ,'ה דריו (כ)
 עמוטפ סג ,סלפס 5 יכ לסקס ס)ועכ רנלמ ןילו ,תדנכנו סנוינע סדפס תעסנ
 םדתכ ליכטמס לכוי לו ,וכ)כ םימ סמ וניהל סלוכ וס וי רנדעסש , 75 וס
 בככוע וסט 'םד6 תומד תנוכתמ לע תויולכ תוופלס לכו ,נמנס עוליס קכ ןופכ
 םד65 סדלס רנלי לקלכ סנסו ,סיפכפ 'למ נככומ וס ףונמו ףוג .סניפט סמסנמ
 נע רכלנ סכמי סו ,סתיוכתמכ סתומדו וירפד Pa ,עדוי וסמ ןוסנכ סד8 7373
 :עפוקס ןיכימ לע ,םל6 ינכ תומדכ סמומלו סתלעמ סינגסל ךרמלי סד msn סילפמ
 פת ןרפס תתפתו ,ספו Na)„ 'ת dan (Wen תוכפעל כו ,ץרפ) שפר ומס ןכ לע
 ןלביס לי למפו ,(ככ ו םימבי) Ph יתכרימ m„ סג ,('י ו'כוכ'ל m 93793( סיפ

 ןיפ יכ den יכנלב לכס סנסו ,סככ סינכו ,('ת וט (Job סי 333 ,(טכ ג'י רבדמב)
 73 סיימו תומ :רמפו ףוגס לכ תומדכ ףוגס ןמ 35 mu יכ m ,3) סי)
 ,ונממ סידנכ) לע רב סלפס םקני רעֿפכו ,סככ סימו ,(6"כ םי (Wen ןוסנ
 םיפסו רמ6 ,עמוטס Pa ידכ סדל תומלכ סס ונקכ סד6ל סמדיס לע סת)ַטמ | דירומ
 , ('ו'י 06( ןועס לוקכ 1937 לוקו 'וגו ויתוכנכמו ןיתערזו ,(כ 'ט 38יִנַ) ירכנ
 יכ ,(ו" טג סיעשי) וספככ סעופי עכוכו בפ ,סיכוינעס ןוילטכ וטפת תפוס 79701

 'ס יכפ ,(וע לכ סינסת) סיקידל 35 'ס יגיע ,(ד"י ק'גו ס 'מו כ '5 (BE 337 'ס יפ
 ,סיסנפ נעו 'ס לריו ךכלס di לעו , ('י דכ ןמקל) וילגכ תתתו ,(ז"י סש) ער יסשצ

 יכ
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Sm” 03 nn vanעֶמ אָנתִאְד : ךאמ  dpאָט  
 5 lanl ףלוה רֶפׂשַה "לוק יהי ₪ a m (ש) : אָדֲחַל :

ia הָשמ sb NET הרשמ | דֶאְמ PM 
 ןמו םיהלאהו

 השמ < 6 'גתוכנכ יחיו ןרהא תודלות 6 pm"י ןיפכע < 8 כ'מו '5 ג'ל סעופ .'6 ס"מ 6 1

 י'שר

 פ"ת רמו" נו סז ןסנככ לוכיי ליס לס . ןשבכה :רנו | ספ DOG ינפמ ןמק
 bיספ סמ ןופס ת6 רכסל ןסככ רעו nn om :סימפס בל דע 3 רעוכ

 .her סיכלכ br) עסוס) וכ לויכ | + ססל רכינס ןמיס תוירכל ןתו) עומסכ סלוכי
 mh ןימדמו man 0 נס סירפכ ונפומ בותכסו וס 36 63 קכ ןסנ יפ יכו
 וקו ('5 ל6קזקי) וכ כויכ .עומפל םנוכיס ספ ןופס תפ רכסל ידכ | ויתוירככ
 ויתוירככ ותומד) ותו .סנכמ ספלו 5וס 656 סימל לוק ןתנ ימ וכו סיבר om לוקכ
 ךירפמ וס ןמז לכ טוידס גסנמ .דאמ pin ךלוה (der :ןװֿפס תפ רבס ידכ
 סינוס רכס) סנסתמ ךכ סמנו דופמ Dim ךנוס ןפכ לכ6 . ססוכו םינסמ ונוק עוקתל
 פרפי) .פורכדה עימסמו רכדמ DEN סיססכ .רברי השמ :עועפל oT סמ

 ירסס
--4%%%5%5909099%60%95999999%9999%5999599%95696% 990?- 

 רואב

 תומטס ינקסמ יכ, ע"נסרס כתכו , ןילמק ינסכ ססמ דרפנסמ ונסז Ss ?קסמ  )ע ונסע
 סמסנ U רטפ לכו , (6"כו ת"יו ד ת'כו ג'י ז סירכד) ךיפ MY /רמ5 , סינתטע
 3 (dt םֶשָּב ןננקו , (ת'כ ס) (op ןמקס תפו םֶשּבַה תפו כתפו ,(ב"י ג'י ליע))
 סיס ,םשּב תרזגמ סיס נפו , ('6 ס ריפ) יִמָשְּב סע ירוע יתיר רפפ דועו ,(ג"כ
 DP2 תרזגמ סיס ונפו ,יפדק עדק ןמ ma ‚RED ת'ינס תתת ףטמ ןמקכ תויסל יולר
 , (ת"י זפ פקותי) יתרעכו ינסו ,ילפפ ןמש ןמ ומכ , ת"יכס םתפכ תויסכ hy סיס

 ינענ םֶשָּב וס ל'וי תפסות his יִמָשְּב סע סנסו , יקדכ קדכ ןמ ופכ קיריסכ ו
 237 סע וס ןטע לכ ותעדלט עמסמ ס"כסרס ירנלמו , ל'כע 'כסו ,כנס ומכ | ,ןילמק
 337 סט וסט ןסעו , ('לצ ןטכיור פד (An ?עפס סע וס ןשע סו ,ןפק ונכ
 ו סז ןטנככ לוכי Tode„ ,ןשבכה . תק תסנוטמ תסונסס ם'ע ,(ךיח) כ
 ,ןזופס תפ ךכס) ןטככ ?'מ סמו hr) ד סירכל) סיפסס 33 לע cha רעכ ל"ת , רתוי
 נפשי סיכפכ וכ 8לןיכ ,ססל לכנס ןמיס תויכככ | ןתמ -,עומסנ סנוכי יספ סמ
 וי 53 , סיכפכ den כותכסו , לוס 6 יכק3 תכ ןסכ ימ יכו ,('י 6" עפוס)
 ונוקו וכ לויכ , עופסכ ס)וכימ סע ןופס ph ךכע) ידכ ויתוירכ> ופול ןימדמו ןינכמ
 ותו6 סככמ סתלו , וס 6 סימ) נוק ןתכ ימ יכו ,('3 גמ (Ip סיבכ om לוקכ
 ןפס) כותכיפ סמ ןיעו . (6תליכמ) ,ןחפס ת6 De ידכ ויפוירככ ותועלכ
 לוקס עוקת) ךירלמ | פוסק ןמז לכ ,קוח ךלוה (טי) .ע'נרס סענ ('כ קוספנ)

 קוסתמ



 מלכ  ורתיטיתומש
 “23 mr ko pin רָפש
 (Na : הָנֲחמַּב רֶׁשֲא םעה
 תרארקל aus זרשמ
 וְבְפיִתְיו הנחטהדךמ םיִהלֲאָה
 יניס רו m = + רֶהָה תיתחתב
 :ילע TI TEN ES | לכ ש ןשע

nmןָשַעְכינָשַע לעו שָאָּב  
 ןשבכה

 : 'כ 'כ 5"ע : '5%'פ תנע ובציתיו | ןרהא תודלות

—— 

 'ס לונכ DE סנסו
 תקרקכ לויס ןתקכ

 :רהה תיתחתב :לנ יניס) (rd נו 53 יניסמ

 : תיגינכ ססינע ספכנו ועוקממ רכס םנקנס
 ומכ לעפ ןוסנ 65 קתפ ן"יפס רוקנ יכסש רכד סס

 סידוקנ Bרקמנס ןסע

 ןמק

 קז ןסע ןיֿפ
 לכו Dan סגרת לו סילוכ PR ועונכת ךכל עמס רמש רעל

 סולקנוא םונרת

pn2 עמ ורחל  
NENיד  Soon 

pas mmזדָשמ  IN 
 אָרְמיֵמ תרּומָרְקְל אַמע
 Namen | ןַמ ויד

AIDS)ארּוט יֵלֹופְׁשְּב  : 
an 207 NN (m) 

 Yon m הלב
 אָתָשיִאְּבַיי ,by יִלְגהַא
 תצָנָנְְּ man קיִלְּ

 אנותאר

 קנס 56 301 סוקפו סעקנס 55 55 סוק ('ג ןפיס) :?קזקיכ
 : דמוע - ID ספי סניכססש דינמ ,םיהלאה תארקל (זי)

 < (ג"כ סירכד) WERE וו סלכ
 ‚288 W993 וטוספ יפ) וכרדמו

(M)ולכ ןשע  . 
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 רואב

 (em ומכ om תנסו

dopydויס ולכקיע , סיסנפס ת6כק)  
 לגכנ5 ןוממ ,רסס 93

 ססיגיכ 95מ בינסק
Ihססיכקסו ,'ס  

 th לכ ססירתֿו

 ולנע ןכספו סקמו , סירגס ססיכתסו , סיענס

 ומס בותכס יכ םלופמ סו בותכס 337 נפ פ'עס

 סתפ םילנעז דכ ךכ :כותכ סנס יכ ספ

in  סוליפס 

‚ann תיתחתב 

 יעננס סיכוכנס ויס סלסתנ יכ

 סיכתפו , ףטס ססירק[ו

 , סילסכס Ih סינורק רסב ויסו כוכנס
 ס יפ ורמ כ סס יכ ונעדי יכ

 ,סונכ ven ףיסוס 65 (כ'ע ו'פ ףד תנסכ יסוי יכרל ק'פ
 , תשמ אצויו (זי)

 . סיסנפל סס) יגיפ כס לע לרויס ספס

 ךרלכ יניס רס למעמכ ויס ,vom ע'נקרס 3תכו , ספמ סס) ליכנסט

 , ססמט תירכ ותרְככ סיעברֿפס 2363

 , סיכטוסס ססירתקו סיגקוס ססירתלו

 . 'יסינסס

sch)סס סיטנעס  

 , לסרסי

‚Ohren 

 , סרלק ךרל
 ,('ס ס סירכד) סכיניכו 'ס ןיב דמע mh Den רמלו , (ד"כ קוטפ ןמקל) ךמע .ןרספו

 ןכפ ומונכפ ןכע
 ספ ,ןשבבה ןשעב ונשע

  (Mm),ולכ ןשע  winוס רנע לעפ יכ תתפ ותו ןמק ,
  (sein)סנכת ו  hanס5 פוסק (ךיור) 237 .

 . ל"כע

 יִכ , סינוס סילק ינע ססו לבד סע ומכ .ססינט ,'גופפד ננתכ סינג קינסו, םונקגֿפ
 יגסע
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 מ ea חת a הדשמ רו
 ןיממ nay mb אָרט 4 שנק 9 הלא

may m DIT BIN DTןוהישּובְל : 
Daרמ באיו (וט) : םתלַמש  Ge)רַמָאְו  Say)וה  

par אתלהל נמו תשלשל a ya DR 
 םימי zug gm an | : אָחְּתֶא 739 ןּובְרְקַת אָל

Amon sans mm 3 TEN לֶא ik: גת" דלא ם 
(ra)אר ופצ יוהמ תוהְּב ישיִלְשַה םויב יהיו  amןילק  

Im Banתק  am — —— 
 אָרְפַש Om אָרט לע :

= a a an 
 רפש

 ו 5 ז'פו '5 ו'פ קנט ויה ןרהא תודלות

 ,י*'שר

 (am .םימי תשלשל םינבנ ויה (וט) :סעס 36 רסס ןמ 56 ויקסעל סנופ

- 
 : '6 ג'ס תומכי לא : ..

 ירבו יסוי ן'כ ירכדכ ותעדמ דחק סוי ספמ ףיסוספ יעיבר סוי וס om תפנס
 סויל wo סימי-תס:סנו סונכ DEN ףיסוס 55 תורכנס תרפע 0m םדחב ס

 תולכוט סיסנכס vos ידכ Wo סימי Er לכ .השא לא ושנת לא :יפונטס
 1 ו

 . — . סיזקספ דמלמ .רקבה תיהב (זט) :סכות (Jap תורוקט סגייספו יפינטס סויל

 259 ןכו .רימנת ןיתממ ברס סיסיפ ןכ תופעל סדו | רפכ ךרד ןיפס סמ .סדי לע
 ללקזתיכ
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 רוא ב

 , רהב ולעי המה Plan„ 5רכד) ןירוק ינרעכ ןכש bb ds Saw„ וס לגוי
 ws טס קלתספט ןוילו , לוקס תקספסו סניכט קטש ןמיס וס ךוכפ לוק כו ךוסמיקכ

 ה ו

 ךלוס כפופס !וק סיסי רסס !ע .סניכמסס דופ לכס סנווכסו = , י'מריפ ןכ ,תונפנ סיֿפפכ
 סיסי לח ןיגעצ לנוקס ךוקמי רס6כו ., קוסו  Died npפרפיל ספכוס וקו: , סגיכפ

 וינכו ןכספ סמס סעט יכ won ןכ Sing בכ סעכ 3תכ ע":6רסו ,רסס 55 תונעכ
 סיעכטו וסיבפו 3לכ ןכסלו סת6 'ס 56 סלע כמ ססמ גו ססילע בותכש סינקז סיפנסו

om2 35רסי  mpדכ  „lbתופר ןתכ 85 נפרפי בפס  mobכס 36  „woןכ נע  
ndסיכספ נו סמס , Aסוי) ונכ , םימי תשלשל (וט) = . יונכספס סנכפ  

 ףסוי ססיל .רמפיו כ'תפו ,סימי תשלם רפסמ 55 סת . ףספיו : כותכ ןכו , יפינסס
dysוי במ תיפפרנ) יטילטס  ‚(onתש)ם דועב נופכו  omבותכ ססו סערפ סי  
onףיסוס נו ,('כו ע'י. מ 25( תדנס סוי יפינפס סויכ  dryכ'כ ,'5 סוי ותעדמ  

 (Ara תוכנלס תרפע טתינ םדפכ יטסכ ךפופס ירכדל יכ, 3'ז י'שמ כ'כו ,ע"נֿפרב
 ק'ת .



 חלק | ורתיטי תומש סולקגוא םונרת
 : תרמוי תרומ m עונהידלכ לק אוט ברק

on “ANDO ts Pepe0 יז  toh seisכוס יִּכ די וב עגתאל ©  
DMרָאָדִּתְׁשִא וא ; apםא 7% הרָיזוא  aa 

Te הָיחְי אָל yo a8 Nun os va 
 on אָל תַׁשנֲא

 ne yon . קרמה למיה ןּוניִא תצרפוש דַגיִמְּ
 א :אְמְּב קסיִמל ןְׁשָרְמ

 תחנו
 d סלכ ךושמב : ' 'סו 'כ ו'ע ןירדסנס :'ג ר'5ק'כ םא :' ס"פ ןירדסנפ לוקס ןרהא תודלות

 : 'כ ?"כ תינעפ : 'כו 6

 ישר

 סליקסס תינמ סעעל ןיתד) Dane ןילקסנ) ןסכמ .תריי הרי (גי) :וס3ק3 טיפ
DOGהריי : תומוק '3 סוכנ - m» yahb son) Perלבויה ךשמב 203 סכי . 

 סס" קנתסקפ ןויכו לוקס תקספסו סניכפ קונס ןמיס וכ ךורל לוק לכויס ךוסמיפכ
 סנו רכדכ ןירוק יברעכ ןכט ליס לש רפוט גס .לבויה = :תולעל ןופפר
 ססמ סיס Ads דע)מ .םעה לא רהה ןמ (די) : סיס קתלי de )5 לט לסופו

 סנופ
ne 2.22.20. 7 7277777027 2000700050 5052027 2752 7.2 2.2 A 

 רוא ב

 לסס 35 ונכקי 600 , די וכ ענת כ וסופיפי רטפכם רסכ עגוגס סלקס 5 36 ,וב
 סנוטמ סריי תלכו , סימס win וכוי ופ , קוקכמ סינבֿלנ וסונקסי סמ יכ , ותימס)

 , לעפנ 3m דיתעב ץיו3 ףלתתסל (ל"וי 6"פ 3( ד"ןיס ינעב טפטמ יכ סיתוערמ
woןעמ) תרוג סע ברעסי קנס ידכ סנתסנ ינומ ,(8'כ מ תיסלרכ) 2350 עדוי )ו :  

 ,ֿטנמנ ססיכיכ םכפה ןיפ סנס ףוסכ סימנ ham ף"נלס יכ ('ד דנכ סינסת) רוה
 -.(סכי סרק סיסרסנו כ'עו 6"ע ו'יכ ףד ןטק סופד) נונכע ק"דרס תעד ס'כו] (ע'נפכס)
 p'מכ לעפכ ןינכמ has סיכמופס תעד לע ,(3"י מ תיסלרכ) לתייו ?קסמ לע ז'פל) סיסיו
 EIN ,סריתי ופקמו לעפפס ןינכמ סליי סיסי ק'דרס ינמ יממק י'כס תעד) 2:5 , סש
 ןמיס) ם"יככ תויס) ופרס םנדס סולקתל סנע ןמכסו ,לעפססס ו"ית ןולסה) ל'ויס
 סז 7933 09973 , ו"יוכ ד"ווכ ספלתתנ 63 (On סומת) ןיקו , ותננכמ סכי6ש , 7339
 סתלק יתפכסש ומכ , סיפלמתמ סגיפב לעפתס 79033 סנרס Ohm ןכ יכ ,י'פנ תרזנמ

minsתלמנ ותעל ןכו , לסייו  „pmכתייו תלמ3 1937 לכק 85 ק'דרס וכ סלול  
 ספ 335 ma„ סלמב 1937 תותל) כ תקפסמ סנגל סנמפ DE„ יתבתכמ סל
 ‚)8.72 סס) ססרנפ תל ךרכ : ומכ ,םנלס ליכוס) ם"ילפ כ שי .יכ ןכי תויפנ סקי
 mn נעפט סע לקס ןינכמ רוקמס ספ וכי סלוכ תעדלו ,('ג כי סש) ךיכרכמ סכרבלו
 . (תליכמ) lm„ ת5 לנס ךוטעיכ ,לביה ךשמב | . [ןכ on oe ,, לח

bay 2 חו 



 סולקנוא םונרת

Wandַײ םֶדק אָמְע : 
 (in הוק

Say m Bay 
per11 אמו  

 : ןוקריָשּובְל pam רחמּו
 אמויל  ןינימז ןוהיִנ =
 B— אחלה
 יי am"  זהָארילה
 לע אפע ככ יניעל
 (SAME : ייסד אָרּוט
 רוחס רוחס up תי

and125 ּורָמהְסַא  
—R ie 

 7 ברקוד

 ורתי טי תומש 4

ag Bayרמאיו  
mimםעֶרלֲא ףל הָׁשֹמלֲא  

manוסְּבכְו ךחמו םויה  
 on m (=) | + םבתלמש
 ra | יּכ ישילשה בויל

 -לָכ יניעל הוה — שלשה
 הלבנה 2( : PD רה"לע םָעְה
 ומשה רטאל ביִבָס טעַהדתַא
 pr עגנו np תולע םֶכָל

 לכ
 '5 כ"כ Bra תופני .ספ קטש םתשרקו ןרהא תורלוה

 ירשה

 ךלמס יפמ עפוס) Bis יפמ עעוסס סעוד וליל ךממ עומסל doßot ססמ יתעעס
 סעע רנדל ןיקיקומס כ"ק

 . םינכנ ויהו (אי)
 קנזומס Dh ססמ סלב ימימסכו Eins טסס תוספ

 .השמ לא

 : רסעו סויס סמכע DIE סקנמזו

 : ונכלמ ת םוסרכ 1959

db Pסעס ) : 
 ıschn סילדנומ

 'ה רמאיו) (י)

 : . םתשדקו

 :ישילשה םויל
 סדקופ ןיפו סיטפסמס סנו םטרפכ רומפס ןינעס לכ 0359 סרטע סיקפו רסס תספ

 : ס)וכ וֿפפכתנפ Amp סס3 סיס Abe דמנמ יםעה לכ יניעל
 :סנ כוכגס ןמ וכרקי נפ ןמיסל ןיפותת (DO ענק

 : ךכ לע סכיסוס סמו סנסלו ןסכמ תולעמ וכמסס סס) רעו6 ונס
 * רמאל

 ; והצקב עגנו

 ליפ

 :סכותכ סוס

 * תלבגהו (בי)

BI 9%9%%%%%%9%%%6995595%%%%6%0% 2556 660% 

 י'םריפ ןכוי

 ועמסעכ סיסיק ןלתיו

 רמפס .ועלכ

1832 
 : (bתליכע)

 ,ןוכינמזפו" סנכפ סונקנופ
 ,(ם"י 63 43793( רעב סתלכלו nnd וטדקתס : ומכ

 , סדוקמ 5רקי ספמועס
 .(וסס) ססיסל6 ויסי סילק ,('6 כ רקו) 5מש 65 םפנ) : סינסלנ

 , סליכט ןועט ןיפס סמ סילנצ סונכ ןימ יכ , סימ וסלי סג

 רואב

 , םתשדקו (י) | .יולכטפס סגכת ןכו ,סלוקפ
 , ס"'נטרסו

 ןמ רמסנס יל  ,ספעוט dam סיפולק ויסיק

 , םתלטש

 עגת אל (גי) . ססו לוכגס ןמ וכרקי נע ןמיס) ןימומת סס) ענק , תלבגהו (בי)
 וג



 ולק ורתי םי תומםש םולקנוא םונרת

 : : הֹוהילַא ם םעה ירבו היא 5 אָמְע יִמָנְתַּפ תי
 שמילא | הוה רמאו ₪ — ine ו ו ₪ 7909 יי רמַאו ₪

 בע ףילא 82 יכנא הֵּנִה לִדְּב אננעד תוביעב
oAשבעה עמשי רובע 2 ןְנעֶה יִתֹולְלַמְּב אָמע  

an a a et ERךמע  araטלעל ונימאי  Be 7% y m nein m 
 ירכְדיתא השמ דגיו םלועל ומגתפ

 םעה
 תנע דגיו :ע"יפו 5"פ ג'פו ת"יפ 5"מ סירקע :'5 כ ןישודק -6 ת'ל om הנה ]רהא תורלות

8 : 

 י'שר

 סמכפסב Sb יטיגט וסע תרקמס 'סוינ .רמוגו םעה ירבד תא השמ בשיו (ח)
 כמ6 סנש nenn ןרל ךרד ךהמנג בותכס 3 Ah ביסס .ספמ סיס ךירכ יכו סלע
 yon ןנעס סנעמכ .ןנעה בעב (a) :כיפסכ ךירכ mb ינמנסס ימל :עוחיו ליפוס
 .רמוגו ירבד תא השמ דגיו :ךיכתמ סיפכס סיפיכככ סג .ךב םגו :גפרע
 הז כבד לע סכופסת :רמוגו םעה ירבד תא :םדק) יעיבכ bוסס תרקמס סויב

DENE 
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 רוא ב

 'כ רנל רט6 לכ וכמו לודג דעו ןטקמל סנכ nn ס יכ , סריסכו (Do וכיתמס
 יס .רמפיו : ךלוסו קרפמס ועכ תרחמל ,'ה לא םעה ירבד תא השמ בשיו יספענ
 ,יס )8 סעס ירכד תפ ססמ דגי זו 'ונו כעס 303 dh 53 יכנ6 סנס סקמ 6

yonנסו  Si "un DENךכ םרפמ כ'תקו  Den Inhססילע ולכק לומתפמ רנכ ס"נקסנ  

 לונכל נותכס Im תונכ סימעפ ונרכוס ןינעכ ,(ס'נפרס) ,סתו6 סופתס סמ תוקע)

Sinnסירנלס יטכפ כת םרפלו = רולקכ ןיגעס לכ  phפי וינפ) יונג לכס סגסו ,ויס  
 Jh Inh Abu Senn ןכ6 ךרד כותכס ךדמ) : "ומ ורמפו ,ביםסנ ספמ ךיר5 סיס לו
 ותופכ ןנעס סנעמכ ונינעו ךופכס ,ןנעה בעב (ט) . ביסס ךיכ5 יניפ ינתלעס m עדויו

 ופכ וכ ןיכיכמו ןיסוכ לכסו סיסנפס סמ רחל לפכעס וסו ,כע וס5 ןנממ קנתס
 * (ז"י דכ ןטק)) ל6רםי :יככ (mm רסס has תנכפ uhr 'ם דונכ סקרפו : רפפס
 שלו ,דינמ תדנס ven ל ,סעמ ססינוקכ ועמסי ,ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב
 ססינפ) סוס ססיל ךתלוט יכסט יפמ ןזופ תעיעס ch יכ ,ד3) סיתפומו תווק ידי לע
 ספ gb סולת סוס ופ סינג ססכ סוקי סו | , סלועל וכימקי ךכ סגו סזנו יתרות תק
 ימת ,דימ וסוםיתכיו ו ועמסי 8) ,סכות יככדמ תת לעכל תפוע ופ תופ ןתי
 סיסותס תולע יסו ,קפסו סכנות סיכת ןיפמ סיֿפרכ ךתותינפ ססכ תעפתס לנכס

 קוספכ רתפח, סעכ סעס 937 ת ספסל ךינס סתע ,'וגו השמ דגיו :כולג)ן,סוסרפ
Tom IIסלוקס 6 הי  



 סולקנוא םוגרת

 :תערא לָּכ 97 ירא
pam ₪ימדְק ןֹוהְּת  

 שידק םעו Para ןיִכְלַמ
 5 למת יד אָיַמְגִתִפ ןיִלֶא
 os יב םםע
 NY השמ אָהַאַו ₪
 רּפו מע 209
 איַמְגְּפ לָּכ תָי ןוהימרְק
 fe 5 7 ןיִלֶאָה

sy O3 nm ₪ 
 ליִלַמ יד לב (MON אָרֲחַּכ
 mis ביִתֶאו דיִבעג יי

 תי תוכלמ א"נ

 ורתי.חי תומש 272

 Das 0 :ץֶרֲאָהחקִּכ יל
 יונו םִיִנַהְּכ ann ילווה
 os Dam nos שוחק

anישימח : לֵאָרְׂשִי —*  
 ינקזל pn השמ אבו 0
 לכ תֶא Die) Den םעֶה

rosa —והָוצ רֶׁשֲא  
smונעו ₪  ya 

as Famלכ  BT 

mimקרשמ בש חרָשַעְג  
 תא

 '6 ז"פ DIE בשיו .ז'פ WE סדקע השענ ןרהא תודלות

von 

 סכדכ) סת ורמת לנו תומופ hen סלוגס יל סת6 ךכ om סיזגוג סיכלמסש
 יכ . רמו דומנת תרכנ Dann סתס דוע יל Er סמו סכמע סירק6 יל phy ילס

 כעס תקד ומכ סירס

 : רתוי לו תוספ ל

sen 

 . םינהכ תכלממ יל ויהה םתאו (ו)
 .םירבדה הלא

 ha לכ יל
Pink)סלסכ לוד לכו ('ס 3,  re 

—305559920 III CHI 2 5%%%45 5 660 IHHO LEE — 

 : לופו תכלממ יל ויהת םתאו (ו)
npןיכסל סכס תדונע) סי;תויפס סינסכס ופכ  

 רואב

 ס"6 ידיסחו

 , םינהב

 ; (ם'עכ) , קפס ds 156 סירקי
 ,סעכ do תומופ לכ

 סירפי ןיכע סיסיט ופכ ,דמק סכש ודכעלו 'ס סככ ס)כ רקנ יעונ:fס ןימס (do תורוסל
 ס'נטרו י"קרו

 לכ דמעמבו

 , (ס'עכ) , ('ו 60 סיעפי) ופכקת 'ס ינסכ סתפו ורמקכ (Aa ךיתעל
 . (קי ת '3 נומc)] ויס סינסכ 717
 , רפוי ל תותכ 6) , םירבדה הלא

 , ס5עסו סכיקנס ססו

 סכינפל .יתפנ סנכ סס) רפלס סעעס

 ילו: למפ תפד סמכ , סירס סינסכ וקליפ

maשיסננ קוכדל םכפופו לדנ; ,שורכ  . 
 ,ססיקפועו ססימכת סספ ,םעה ינקול (ז
 , םהינפל םשיו .'ס רנד תפ ססל דיגס סדעכ
 סייקס 6 סויס ךינפ) יתתנ סקר : סעטכ ,ןכ ןוטעס ס סויס סכ) ורק ,סירנלס

 6 ,ודהי םעה לכ ונעו (ה)
WIND 

 + (וע כ סינגל) ערס תו:תומכ תו כועס תו



 ולק ורתי טי תומש סולקנוא םונרת

 םבכירשנ SB Dans אׂשֲאְו Tom De יִאְְצַמל
Adו  Naהתעו ₪ +יִלֶא םֶכְתֶא  bו .  

Non map)עת ל : ִנָחְלופְל  
8 

 Son ועמשת עומש"יםכא NS 2p א ץכ ₪
 br יהו ang םרמשו . man mer לק -- (am ירמי

 כ .םיִמעֶהילְּבִמ Fb» oy SO a u ₪ ₪ ₪ - bar 4 la= ן 7 6 - 5 רק התו ,dei תי
 יל ——
 ירא

 סיקכ: ."5 ז"פו 'כו"פ DIE םתאו :ו"לפ ג'מ סילקע :ו'מ לכעס סדקע םתייהו ןרהא תודלות

 : 'ע העת ן"ע רעפ סדקע יע"

93 

 ןיכזופמ מכסי 705 ססמערל !רפי וקנס סו" סז .םכתא אשאו :סכדי לע
 סגנת סו:קנפו = . םסמערל סלכ וננקכ תמננו עסיל ופכסכ סלק סעש)ו ןסוג ןר ככ
 יפנכ לע :סנעמ) דוככ ךרד רוכרס תפ ןקית ןוכתי תינטפו סכתפ עיסלו ומכ לו
 ןיכ 0993 תפ סינתו) תופועס רפס לכס ויפנכ לע וילחנ םוגס רסככ .םירשנ
 D לריתמ וגיל סוס רפנס Jah ססינג לע סרופס רח ףוטמ ןיפריתמס יפל ססינגר
 ויפנכ לע וגתונ ךככ 122 לע תרופ ףוע ןיקס יפ) ןת וכ pam Ans dobd ןמ נפ
 : רמוגו סיסנֿס bin עסיו ןכ יתיסע mh ab = . ינכב עו יכ ןסס םנכי כטומ רעל
 ןגעסו תופרעסנכ מבלו סילק ןיקרוז סירכמ ויסו : רמוגו םירצמ הנחמ ןיב אביו
 סכילע וננקת סתע ס5 .התעו (ה) :ופונכתכ .ולא םכתא איבאו =: סלכקמ
 כמע תוככהס .יתירב תא םתרמשו : תופק תויתתס לכס. ךעֿפו ןסכמ סכ) 3רעי
 תוכוט סינגֿלו רקי ינכ סיכנמ תנגפו ועכ san Sb -הלגס :סרותס תכימס לע

 סיכנפסק
--+3?3-0%%%%%%%%5%5%%%54%%5%%5%%%%%509%%5%%%%5%%05%50%%%0%%66%- 

 רואב

pnכומסנ ילכ לרקמ כמ ומוספמ וז 55: יזנכססס .סגכתמסו , סלעמל לוככ ךכד רודס חל  
 vom תפ hend סוס רפנכ , םירשנ יפנכ לע vom ah„ רקנס .ber Sehr , סלילמס
 - סתקוכ נו , סיס תפ סכת יתרנעס ןכ ,סימי ךרד ססמע רכועו , וקוזי 65 ויפנכ לע

 + 3ותכס ךפמסו תוטפפ יפלו "יכמלופ) ןוכפי תינירקו, Dann סונקנופ , ולא םכתא אבאו
 תא םהרמשו (ה) =. סיס36) סכ) סיס יכ:6ו , ס)וגס סעל יכ תויס) ינפ סכת6 כו
 תונידמסו סיכנמ .תלנסו ןינעמ , הלגס . (י"םכ) סרופס תכימס לע סכמע תורכקפ ,יתירב
 ותופ סיננתמו סתכידפמ / סכרֿכנו סמנ) סילתימס סיכנמס ךכדכ , ('ק 3 תנסק)
 כמ = יל ven ןכ = , סלגס. סדפס לע .Sana 237-5 רק , 505 Ahern רתוי'

 sh -קי יפוכ6ס ןיפס 27 ,סס ינ5 סימעס לכו , ןרפס לכ יל תמכ יכ , סימעס
 5353 לכ סדפ בינת :3" סרע*כ , ססכ ןווכמס ודכ) לוס יכ סי!פעס kön לכמ

Ten 
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 or wa me רֵבְדַמַּב m יניס 12 ואביו
 לש "2 13 לֵאְרְׂשִי שחיו neh אַרְּבְדַמְּב ורשו .

 תרשמו ₪: ארט sms הלע השמו ₪
 רק דק, - me at ולא רק

ER? Teenרמאל 0  raבקעי תיבל רמאת  a enרמת  
 ױהחו Sp תיל DAN 0 ) :ללַארְׂש 335 רִיגְַו
 (HAN Oo : לֶאְרְשי << םירצמל יתישע רֶׁשֲא םֶתיִאְר

My יַד pm 4 
 יארצמל

 : 'כ "ע ןיכדסנס -'6 'ס סכוס השמו ]ררא תורלות

 י"ש ר

 יניס רכדמל ןפפינ) סידיפכמ ןתעיסנ םיקסנ 555 ועסנ DENE עודיכ סינוס ויכ
 . לארשי DW ןחיו :סכופקכ סידיפרמ ןפעיסנ ob .סכוטתב יניס רכדמ) ןתסיכ סע

 וקכומנ .רהה דגנ : תקולסמכו תמוערתב תוינפס לכ Abs Jah דפ 313 דח סיסכ
 סעכטסכ ויתוילע לכו יכטס סויכ * הלע השמו (ג) : םרומכ סיגפ דננ;קלומ סתם סוקמ לכ
 תיבל :סוס רדסכו סוס ןופלב . רמאת הכ : רקככ ססמ סכפיו (ד"ל תומס) רמנט ויס

 טרפ ןיקודקדו ןיטנוע Damen„ ינבל דיגתו : סכר pda סס) רמת סיפגס .ih בקעי
 50 סכדיכ ho תכוסמ 6 -םתיאר םהא (ד) : ןידינכ סיטקס סירנד סירכמ

“Ph 09373יתיסע רסס סתיסכ סת 656 סכילע דיעמ ינ6 סידעב מכ סכל רנסמ  

 6:6 ססמ יתעכפנ גו סככ ונוודונס סדוק יכ pam ויס תורינע סמכ לע סירלמל
 לע

-95-0%%6%%%5 59560 6499505556 >5%%9 0 6050200 0000666-- 

 רואב

 ro רסס וס , רהה דננ . יניפ רנדמ וכ , רבדכב ונהיו . 3ותכס יכופכ ךרדכ

 נפככי סט ןתיו סעעו .(ס'כעכס) , )53 ניענ)סוס רסס לע סיס nd ןודנעת : סעל
 כיכוס ןכ לע , סדוככ) רסס 729 וכח סינקזסו תוטמס יפכ יכ , רכדמכ ונסיו רמסס רחל

 . (ע'כ6רס) , יליס 39( כינס סכות ןפמ סויב ודמע סת)עמ יפכ יכ ויס סיטעומ יכ ןסיו

 : 3ותכפ וסזו 'ס 7139 סטו רסס Dh ןנעס ספל wo רס 36 סו סויפ , 'וגו הלע השמו

 , סכופ ןפמ סדוק , (ו"פ לכ ןפקנ) סיפי תפס ןנעס וססכיו יניס כס לע 'ס לונכ ןכשיו
 סט ch לפרעס Ih hs לו ןינפל ןמדוס) , רסס סלק Ih סיס)6ס Ih סלע סpמפ רמֿפו
 םתא (ד) . נקעי (Dis למפת סכ רעו רסס than סקס וינ 5רקיו סיסנפס דונכ
 ₪05 דימעמ sh סידט 65 ,סכ) רגסמ ינפ סיכנלנ ) , סכדיב וכ תכוספ 65 , םתיאר
 , ,ןוכתי תיכטפו' , עיספו ומכ 556ו סגרת סולקנו< , םכתא אשאו . (6ת)יכמ) ,סהיפכ סת6

 ןקפ



 הלק ’mn טי תומש פולקנוא םוגרת

 תאצל ישילשה ט :Yen (א )ולח הָאָהיִלּת אָחְריַּב ₪ טי
 .ab „2 :קפיִמְל

 ץֶרַאמ !one 22 םִיָרְצַמְר אמ לֵאָרְׂשִי

 aa ּואָּב MT םִיַּב DIN Os ידה אמו
Smםכידיפרמ ועסיו (2 = :יָניִס :ילפו  

 sl 4: IT םכיִדיִפְרַמ —J )ב(

 ותאו

 ואביו תועובשר 'א םויל האירק

 : 'כ ע'פ סע רבדמ :כ"ע ו'פ פכע םויב :' 'ג ס"כ שדחב ןרהא תודלות

 י"שר

 ers וסמ וסס סויכ 855 כותכ) ךירכ סיס ) .ת'רכ .הוה םויב (א) טי
 yon (ב) : mm סויס וללכ ךינע סיטדס סרוק ירכד ויסיס סוס

 סידיפרכס כתכ 932 נסו ועסנ ןכיסמ םרפלו (Sn רמול דומנת סמ .םידיפרמ
 ויס

ARRAS 22257727 7077777277 2777 on 

 רואב

 5 רמול DEPE דועו ,רכד סמ כותכס לכז Pc onn ,תוס Horn In ןעט לז
 סע den יג וכנס Als למול ךספנ סו ,סכות ןתעכ ססמ לס וכ ןלמע
 וככ ופסנ ךיפ  ,ומלע וכתי לע סקי סוקמ bon , ססיכ5 355 he oh יכ , ןכתי
 סמע ךנס ו ,ותלונכ סע תלעמכ ריכסו 'ס ת6 עלי רז ירח ,ופרמ 36 בוטל
 , יניס 005 סמע ךנס תמלנמ )"| "שר תעד ןכ) ,רתננס למעמנ ספ תויסל בוסל
 ךנס סו כתפו ,ותלע ורתי וכ ןסכו סעס ת6 pie) Ser כסס in ספמ תלכ תרסמלו
 ןכתי טפפס ךרד לעו ; 8תליכמנ ?'זכ תעד וס ןכו ,וילפ mw 365 לו ,ותפמ

 , סנעמ) ונפריפ לפ6כ Dow ןתמ סדוק סז סיסו ,וכתי תפיכנ) תלקממ יסיו ערפל
bonוכפי  dan»רופססו ,סכותס לכק) 3כומ)  Dh ven nenסנסכ סיס כ וגתמ  

 סנ ריכוס וכפי תפיכ לכוס רונענו nn„ סעסנכ סיינקס סנקכ ספ יכ סנופפרס

 סנפ3 oh יכ סז סיס נס ab ,סייתגכ קיספס) 5 ידכ ,5כל 35 וכוסו | ותכילס
 85 ותעד) סנ יכ ,סומ nm 8( 3"| "Er סג  סכסו] ,סרוהס ןתמ לת  סיינעס
 סיס תרתממ יסיו דע סטכפס תנתתמ יכ ,תת תעכ סקרפס ןינע לכ לופס סיס
 ,סיסלח סעככפמ כתוי סכיגינ ,  Sch סרות ןתמ רכחנ ךליפו oem , סכות ןתמ סדוק

 קכ ,תכתממ יסיו ססכפ סלוק לגעס תייסע np סכות ןפמ רופס כותכל כ' יורו

 ןכו ,סימעפ) רתופמס סידקיס ah ,'כס dann ולוכ '6 ןיײע סייס) ותכס ךכלס

 קיספסל 5 ידכ ספ m ז"כעו men„ 73 'וגו den nen קוספ סיסי ולכררל
 . 103'9 85 בותכנם סמו , ךתלעסכ סשרפכ סזמ דוע ןייעו [דס6 ןינע רופסכ

 כת , םיריפרמ ועסיו (ב) . יזנכט5ס סגרת ןכו , םדחס ליחתספ סויכ , הזה םויב (א) טי
 ,סזסיס ךקיס םריפ סתעו , יגיס רכדמ 35 םדח) ןופסרס סויכ וכח לנכ 197 סנחתכ

 ךכדכ
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  DANןשי ןההי מו ירש םבעה-לע םישאְר =
SE ee ירש | תרואמ ירש םביפלַא 

  Ne Wanתררשיע יו + תרֶרָשַע :
N רו ןִניו ₪ 92 םעֶהזְרֶא וטפשו כ 

J— * 0 קרשקה Ws זרע 
 ( *5 mins 782ריִעָ סֶּגְתַפ לָכְ 127

on ומשקה דה 
  ARה

 וצְראְדלֶא ול ךליו : <  MARאהריב

 שדהב * ל'צכ

 וישב

THISוטופשי | : ןיפיימ - ןואיבי :מע תי ןיכיידו +וטפשו (וכ) : ךמע סתע  
 - ןויס ןינייד ומוגכתו .ירנעת 6 ומכ יכונעת 65 ןכו וטפסי m .םה
 ED וגנס תופרקמו ןונודי ppm ןוגודיו ןימנרותמ ךכנ וכ (ME ויס סינוינעס תילרקמ

 : ותקפשע נב ריינ) .וצרא לא ול .ךליו (זכ) :סייסע
 סויכ

m 00227 2227777777707 77707 57777 777 7705777 0 07.000 

 רוא ב

 ,סגונת י)כ  ןילס ת6 win לנקיו ותעד רככקתת ןיתומעס ph סיטפוס סענר6
 . [ןמ"כמכס ומנרתפ ומכ (ןטרפירפ (om לו (ןפרעירפונ) סולפכ min סגרת) יור סז יפו
 ,ּוטפסי ועכ ,םה וטופשי .*ןיתייפ, ,ןואיבי .'?מע תי ,ger ,וטפשו (וכ)

pr3 תוכ) ירוכטת 53 : ' (npתופכקמ = , 'ןוכי6 ןייייל, ומונכתו ,יכנעה  ומכ  
 ןוטל וכנס תופכקמכו ,"ןונולי ןותיי ,arme ןימנכותמ | ךכ) | ,יוו5 | ןוש) | סינוינעס
 ןסכו ,יוו5 ןוסנ ,(ןעגקמ (Hm רתפ Hund ,יונכקפס סגרת ןכו ,(י'פר) | ,סייסע
 חלשיו )13( . ינסו םופסנ enanem‚ סדיקפת ליס תז רמונכ . (ןפטמומ ₪יו) רתפ
 סנסו ,(וע תי תיפכנ) סתנפל סעע ךנס ססרכ5ו :ומכ ,דונכ ךכד ,'וגו השמ
 תרכזכס יס סמנענ סכינסס תקז סיסת mn‚ כ סכות ןתמ (Anh רמוס תטסל

 35 ךליו וסמלקװ ,סקמ סע ךו)ס) וכתי ןפמכ ,סילגלס עסמנ ךתנעסנ סטרסכ

„ohל"ז ן'נמנס תעד ךיתעלוס רנכ ,3 סרות ןתמ סלוק רמוס תמסכ סלולו , 
 Ya וכמעט ומכ ותתססמ ms ז am סה לר )6 וכתי ךנס תפוס סעפנס

 "קרו ,דוע וכזע )ו סיינפס סנעכ סעמ 36 תינס ser oh ךרול) ו , 5תניכמכ
 כ"ז



 רלק ורתי חי ת ומש םולקנוא םיגרת

Denn enדילָּכ םִגְו דמע תֶלָביְו םיִהלֲא  
* say 53 mm סקימל a spa oy in םכעֶה — — 

eaםכולשב ליבק חג)  : ı$עמשיו (דכ) :ישילש  

 לָּכ שעיו rn ליל met — ל *
 השמ רחביו (הכ) ו N רשא ןירבג השמ רחבו (הכ)

Somבמ  Sinerןתיו "לֵאָרְׂשִלְּבִמ ליחיישנא  
 םתא ינמו

 5 "ו סט םגוןרהא תודלות

en 

 לע 320 ספו דועע כלות ןכ תוסע) ךתופ Din ob סרוננכ ךלמס .רמע תלכו
 סינקז סיעכפו | וסיכ₪ו 3ד) ןרס5 ..הזה םעה לכ on :דומע) לכופ Ab ךדי

DD 
aaa Zn 0 77 7 777 77 7775777777 77000 

 ב

Ipןוטנפ ספר 'פכ תלכו ויו .ע"גפרס כתכ ,  רמע תלכיו(גכ) + ךילעמ פאס  
 סנסו ,לומע) לכופ 16 ותופעכ תוסכ ספס ך) ןפיו סוס רכדס תש סעעת ספ עמקי
 תונר סיפעפ ךכ ונרכזס ומכ וס פעפטי ןוסככ ספכ 'פכ וסע ,ו"יוס EINEN רכוס סמ
 Sana ק"דכס כ'ג בתכ סוס םומססו ,דומע) לכות זמ ספעת ספ =, יסנתס לופק) םעפיפ
 ,ופנתס קנת סיסנ ךולו רעלמ ןיפפ ספרנ סימעטס תסנס רדסמ סופו ; (3"ע סכ ףל ןטק 'ל)
 תת oh רפמ ונתכ ,יפנתס תכוקתמ קנת oh יכ ,סכ סיפרפמס רפעו לז כרס 'יפס ועכ
 הזה םעה לכ םגו = יתכעכ ךינויק 0% am תונמכ דומע) לכות 16 סטעת סוס 9370
 סנוטכ סכסו , סטפסל dh רנד לכוי Als סספ םי ךינפ) סיבננס בירס י)עכ יכ סנווכס , 'וגו
 . סונקכ ונס לוסע ומוקמ לע דת לכ כי סתע קכ ,ססיגיכ סכירעס קותתת ססילספל

now] (32)םעה לכ : םרוכה  ‚minסינוס ךרדכ וכנולתי 65 7773 וכיימתנק ןתופ ף5  
 , ספעכ לודנ וס סלו לת .wos 'כ סעל ןיסס ןמז לכס ,עפוטס ןמ סיניימ
 DI תועט) נקנו ,סגס י)ופ ,וס דס סדפ לס 'ס לכע וספ gb רפול ו)כוי
 ככ נע | רוקסל יפנכ וכ. Jr סינופ תוכיכ ירכד כרע דעו רקונמ טומעל ךירלש
 סנמפ ,עסרס תפ עיקרסלו קילנס תפ קידלס) סלו5 ותעד ןיפ סג ,נסיס 937
 יקנפ וכ םי סרסע לע רעה סנס ,סיפ)מ יכטו תוקמ ירש תוכסכ יכפ ויסי ספ

 סקמ רש 35 ךני .,וניד קספב סלובמ וגילם ימו סימעמ סה וינפ) סיפנס סיטפפמסש
 ויתויכ| תפ ךכוע יופ nos„ סגל וס סנס בסוס סו ,ויתונעס ph mod על

 ah nd לכוי ₪ alba רט סנט לוקמ ספק וס וניר רכד סו ,qףנפס רש ינפל
 ונתכמ יכתפ סנסו ,עיקכסל ו קיללס) וס רוזגיו סקמ 36 פפקמכ יכי ןידס

 סענרק
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 נר פלא 2 ירש | תרואמ ירש םבופלַא
 : תוזרירושיע נה : תררשע יִרְׂשְו mWen .een 23( אָהְאַמ | 6
 מע nt = ןונודי] כ לבב םעֶהז תֶא וטפשו )23(

 לכ יהו me San, aaa rm רע
vi תש — ןטקה aaa, pa man 

Bauףךילעמ לק םבהידוט   BIN Sַךֵּנִמ לק  
 DN כ) :ךפע ןורבוסיו IS םָא ( Kinn ואט 5

 יבעה ןיִדָה אָמְּגְהּפ תי
ol שו — הוה an 

 םיהלא |
 : 5 ₪ סע לקהו :'כ ת"יו "6 ז"ע סע לכ : 'כ ד" סע וטפשו ןרהא תודלות

 י'שר

 *םישמה ירש :ויס סיפנפ תסס .תואמ ירש :ףי5 תופמ be סירס תופס
 ויס סמכ סירפס לכ לע י"טריפס ספ) .qףנק סילק :תורשע ירשו :qנפ כ"י
 סלעמנמ ביטתקד קוספכ יסיק ןריתו סוכ ןקת תמפ סגסו ךרופ Abb סרולכ) וסו
 תוקע ירפ ee bb :"נס קנו טעומס רפסמ סדוק סכורמ רפסמס ל"ב סטמל
 85 סירסס ןינמ סוכס טרפו ריכוספ ופוכיפ יפלו סלוכ סגכדס3 ךכ רמו סנוקר
 סגרדסכ כ"ו סנחת טעומס רפסע ריפס Rh ןסייבנלו סניינמכ קדקדקפכו בוקתו
 לקס סז ככל .ךילעמ לקהו :יױװ ןופל ןוטודיו .וטפשו (בכ) :(ק"והו ןוכנב
 םיהלא ךוצו (נכ) BR 2 בֿסומ תת תוכסו ובל ת5 דכככו ומכ לקסו . ךילפמ

 תלכיו
AAAS RARER RD re 

 רואב

 ספ ,(ו'כ ז תיפפרב) וכיחפ ph גרסכ יכ 253 סמ : ןילעכ ,ע53 bרקי ([טוננעגיימ)

 ותינסי נו ,ןילכ «on תלעות (In ein סיפגוס סכס רמי ,סומ nd עיני תלעות

 ןופמ סיפנוטס ע:נ יפנס ונלמליב וס ןכו ,תעפ ןיד וכוי ספ דספכ Dad כי סו

 , יתועיטנ ץלוק "יפ6 , יעידנ תפ ףרוט oh" סיכמו 'ויסי .סיכספ mn 5561 ןמלט

 סנכת ןכו ,יוו ןוטל ,ןּוליו' ,וטפשו(בכ) mache„ סגרפ ןכו ,טד  ינמ ןנוסכ

 36 קופעס 7 סינר סיטפוט סכ) תויסכ יכ ,תע לכב | . (ןפטכיר (pain יזנכטפס
 .ךרונכ תע לכ כרקתסל לכוי 69 ih יכ ,ןמוומ ופמיו ,סלכיב תע לכב םפוקס

 תוכסו ,(6"י ת ליע) וכ) תפ דנכסו וכ ?קסו = * ךינעפ ?קס) סז רנד , ךילעמ לקהו
 ךתה ולטיס י'ע ,ךתא ואשנו .("םר) .סווס ןוס) ,(ד'כ ג 'נ סיכלפ) כ5ומ 6

Ip 
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 ES הׂשעמַהיתֶאְו הב וכלי

 סולקנוא םוגרת

 אָתְַוא AN אימה תי
 תרי ןחרְל = עדוהזְרּו
 ap pam 17 אָחְרֹוא

Mmןּורְּבעֶי יִּד אָרְבּוע : 

mn הרַתאו כ ישעי רנמ סת תא (m 
. Norm ןיִרְבּג מע ף = ₪ wm + (- sy - ליַחיִשְנַא Dymo ירבוג ל יא 

 םכיהלֶא תצְלָבְקְל 107 -טושק  TEN WINיִאְנְש

 עצב ןקרלע יה = ןטמ  om matירש
>" 7 ou צ sı=m : TA * 

  \ deםיפלא
 ןיכדספ תמשו .'כ 3 ע"ג .'כ ע'5 ק"ג .'3 'כ ןיפודק -'5 'ס ק"מ תעדוהו ןרהא תודלות

 . viיש :

 "י'שר

 התאו (אכ) |: סקוכיכ ירכד < םירברה תא :ןתלמ סיטפפמ ?6וסו סוקעל

oh  ןיכירכ )ססניף phs סיריסע :ליח win | ךילעס םדקס סורכ .הוחת: 
 :סינפ  WINסכירבד נפ ךומסל יפדכ ססס סתענס ילעכ 5 .תמא  "vsןכ

TREEלכ 'יבמ6ד יססכ ןידכ סנוממ חל  

 עס ויס סס * םיפלא ירש
 תוקמ

 .עצב יאנוש

 : וס נייד ומנ ba סינימ קנוממ ןיקפמד נייד
 :ןיעמסנ ססירנד ויסי

GAARA AAAARAAAAAAAAAAAAARARARAAAARAARRRAARA AAA 

 דוח ב

 ןכתיו ,יזנכפס סנרת ןכו , רמסכ ומעפו ,("כ ג.קקוסי)- Don סיליכפמסו ןוסנמ סיסיק
 (ןפרפטיירט) 'נכ , תוכותס תלו סיקסס ת6 ססל ןנליו רכניס ,('ג כי ל6ינ7) וכיסוי

 וכ סלוס ,(תוכירכו רסוז ןיכעמ כ'נ סיסי סרסזס
 כ m ,הב וכלי יויתכות תו סיסֿפס
 , וסעכ ya םיֿפ ןיכ יתטפסו תרמפ5 סמ 6
 פרקי תוככ תונועפ לועפל תכ תלוכקו ףסו6 לכ

 םלעו יתכ |, ןוממכו

 (ey סניק וגתנ yon סכ6ת , תוכיפנו
 ןכ פרקיו

 םויַרוס
 :יסנסכ סיעדויס סיויכז סיפנק וכ רתכיפ סכווכסו

WIN35 ,תמא  
 Win םנעופ , עצב יאנש

 (טוכנעגיימ

 .םיפס

 ינעמ bias סמ לכ סנט
 יקת תל יתפלוסו : רמפפ סמכ סנ סוכ

 ,'וגו הזהת התאו (אכ)
 ,ליח ישנא
 ,('י וכ נ6קחמי) ד6מ כודג ליה : רמפ

 ןכתיו)

 ns„ .וכלו

 + ךמע סיטפופ ךכ סיש
„Inסמסלמ יסכ5כ  

 ,(זי ת סירנל) סוס .Ins ph סשע ידי
 ,ליס ch פרקי וסס ףסופס תל גיסנסל זיכוסו עדויס סדפסו

 סע6ס ףלו ,עפpפמו p753 סעס ת6 גיסנמס ןכו ,סמתנמס ב5 תוכרעמכ זיכוס
 , ליס תע6 bכקת תיכס תנסנסכ תעדויז

 . (רטננטוורפרפיב ענפ5פ0:ט3ער) יזככס6ס סגרת ןכו
 ינפמ לוג 3 נע תודוסנו תמפס - סתמנמ

 ,(נכ 3

 , לדג סע



 סולקנוא םונרת

menהֵׁשֹמְד  maאָל  
 AN יִּב אאָמְּגִתִּפ ןיקת
 yon הָאלימ (חי) :: דיבע
 ןיִדָה NEN ףצ AN ףא
 aD ריקי ירא ךמע יד
 .Gen תל תומּגִתפ

gene meh 
 ינמ San ןעֶכ ₪
 אְָרַמיַמ MM ְךְנֵכְלֹמַא
 AS I ma ,ייד
 D ןפלּוא yan אָמעל

 יִתְימ יזהתו יי םבָרָק
ANתי  meansםֶדָקָל  

mm ₪ןוהתרי  
 תי

Ah 
0 

 דב

 6"רטסיילפ ססימכ 'כ ונוסנו

 סכעכ
misסתוכיכ ןינמו  

 סיקמל

 - ומוגרפכ
 סמק י"ע םומכ וסס ןפנמ סלע וננכ

 יכ :סינקז סיעכפו רוסו ןרה תוכרל
 . ךמע םיהלא יהיו ךצעיא (טי)

 . םיהלאה לומ םעל התא היה

 ורתי חי תומש 264

 77 Stand yog חרשמ
 Sam :הֶשע הָּתַא רש
 הרה :DYTDI TAN לבתו
 ממ a2. By רֶׁשֲא
 72? תשע לכותזאל רכְּרַה
 SUR ילקב עמש התע ש
 הָּתַא הָיָה ey םיהלא יהיו

..... 

 sam םיִתלֶאה למ םכעל
SEE nsלא  

 םֶהְתֶא הָּתְרַהְוַהְו כ : : םיִחְלֲאָה
 תא

 י'שר

 han לבנ (תי) | :ךלמ לט וטתוס בותכס
 -לכ) סנעסו (ל5 סימרי) ma (1ו"עלכ
 :התא DI :דלגו פת וקוכ map ידי לעו
 :ךפכמ SPP ככ ודכוכ + ךממ רבכ
 : סרוכנכ ךנמס 5 וכ רמ%

-392%96%%%454%%%%945459%%%%%%%%%60%5%%4%%%%%%%%0464%- 

(m)ןוט) ,לובת לכנ  "erר'ירטמפ) ססימכ ןוט) וטוס)ו , ופוגכפכ,  
 , ('ד 73 סיעסי) ןפנמ סלע לכנכ , (ג"י ת סימרי) לכנ סלעסו ופכ

 רואב

 . סלות סתופ

 , (ןפקופוורטפ) 6"לכו

 יפל יפנית ס6לימ סולקנופ סנרת ןככ , ל"כע ,ס6לגו קת ותכ סרק י'עו ספת י"ע םומכ ףוספ
 ונ65מ 53 יכ וסרעס) ךרד לע כו קודקדנ סרו סנמ , והשע

 . ךסלפ לפוי ככ ולנוכ , רברה ךממרבכ יכ .
 . דומע תלכו רפונכ , ךמע םיהלא יהיו התא היה

 . יזוככס6ס סגכת ןכו , סנווכס

 ותופע יופכסו ,סיסע תרזנ3 Dh ?"ס

 . סע ך) ןתפ , ךצעיא (טי)

 םרד) Pass סירנד) |, סוקמ) ספוכינ pm ps , םיהלאה לומ .סעס רונענ , םעל
 ססכ ןי6 יכ , סיס! םרד) סעס ינפ כי יכ רעפפ ןופ6רס רכלס לע וכ סדוס , סיס!6ס תז

nb heיכ וע רכדמו סיסי  chנתכ ע"נפרס ,התרתוהו (כ) . 1733 וס  biosיכ ןמ  
 רסוכ

Flestre fletri - fy) Wace (1(טק!פוורטפ)  
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Som onהשמ  mansיכ ונתהל השמ רמאינ )9( -- 
 ג יול ns ירא

| 

‚Yard10 ןפלוא  on,לאב ב  amשררל |  
 =« MD RQ : םיִהלֲא ןוהל יה דבי( גי

 pa nme יִלֶא תב "37 יהל המ אנד
tad צָרְבַּג ןיֵּב אָנא; INT יק ; ורו 2 

 ןיבו שיא אָנעדוהמו היִרְבַה ןיִבו ’ iaיתערוהו
 mn םםיִהלֲאָה = יקחדדתא יד תומיק זרי ןוחל

 MOTHER תת רמה יה רש
 יהומח ןתא א"נ

 השמ

 י"ש ר

Rhםיהלא .שורדל =: סווק 5 63 יכ .אבי יכ (וט) :רעמוגו ברע יסיז וכ . 
 רבד םהל היהי יב (זט) :סרוכנס יפמ דומלת (hc ןפלול - (Dann .ומוגרפכ
 ווק דונכ ךרד יהשמ ןתה רמאו (זי) | 296 כ רכד ו) סיקש ימ .אב

 בותכס
RRR Rh 

 רואב

 סונכ: ווסירּבהל ran אבו: לכ (cup 0 כטפכ (הע| ק8 אב ךפפ ג
 ונפתכל סיסנפס תפ םורדל סתלק :י56 ופוכי וכ לודג | פופ  סיכורל :ךכנו < סיפכ סס
 ותכלכ םילס .רמס סכ ?6רטיכ סינפ) =: רמפנם ןינעכ ססינפ Jar ספ סעידוסלו ססילוס לע

 רמפל ותוסמ 'ס תל תפרהו ןכו , ('ט 'ט '5 לפומט) ספרס דע סכליו וכל סיס36 וכלל
 טריפ ןכ , (כ'כ סכ תיטלרב) 'ס תל md ךלתו ןכו , pp) ’3 סיכלמ) סז ומסע .סיחֿפס
 , "סרוכנס יפמ דומנת לוס , י"סריפ ןכו , ,'ס סדק ןמ ןפנופ עכתמנ' סגכת סונקנוֿפו , ן"כמרס
 סיסנקס pn סז ןיפ| |, (ןַײג 3 טעטכירפטנוש ןענכיד ןפֿכיטטָטג 9( Macho סנכת ןכו

 רנלי ןקכו , רע י5 ןתוכ לוס פורותסו סיקתס לע סנווכס סם יכ ,סעמ) רכוס ויתכותו
 סג ןכתיו , 'ס סדק ןמ ןפלופ ועכקי סזכ סנט ,ויתויככ סע DER תולפו סגסנסס יכרד לע
 סְסיגס וכ Ne סרד) סעס ינ .har יכ רעפמס , םכפ ויכחפו ללכ ןיכעכ סיסיפ ןכ
 קוספנ כ'תל טרפס סע וסזו , ויתוכותו סיס36ס pin תעלוסו וכיכתל סד pot סיגידס

 , ל"כע ,י' 53 רכד וע סיס wm’ "cn ןוש ,ילא אב רבד םהל היהי יכ (יט) .. נס
 ומכ וסס רמו , ינפ 53 דיקינ סייסו סס) סיככ ןוסלכ ליפתס עודמ ץכתל כ"ז 3כס תכווכ
 סנס עמסמ סיפעטס תסנס רדסמ סלומו ,ינפ תכ רנדס וכ וסע ,m 237.09( סיסי יכ
 ,ינפ 53 ch , רנד סכ) סיסי כפקכסעפסו , ינתהמ קנס וסו , רכד תבית לע 35 6
 רמסס בותכס 'ל3 דלמ קדקודמ תוסו  יזנכספס סגכת ןכו וסעכ ןיכו DR ןיכ rain נק 5

"Erd, , 55 3תיםינס דועו , וגו יתעדוהו . יכפ בו רמוכ יופכ סיס  veדמלמ  
 סתוֿפ
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NT =לָּכ תא השמ ןתח - por mensme 
asהיִבע אוה יד לכ תי  Neשש א םעל השע  

nm Srריִבֲע תא יד ןיִדָה אָמְּגְתִּפ תא רֶׁשֲא  

 תא רה המ אפל קרתַא עולמ בעל הרשע
 לכו aha ביפ a8; Dymo בל שוי

 ןמ ךוליע ןימייק אָמ ה: 2
TUאשמר דע ארפצ : ברעדרע ——  : 

 רמאו רמאיו

 י'שר

 יצרתי וס נכומ וס סיס וכתי לס ma saw 696 ורפי nf» A) oc רמסת סו
 .םעה דומעיו רמוגו השמ בשיו :ספע hin בוק יננמ ('ד סיעפוש) כופכ ירסט
 no 36רטי לס ןדוככב ללזמ סיסש וכתי) רכדס סקקוסו סידמוע ןנוכו ךלמכ בוי
 רטפ5 < ברעה דע רקבה ןמ 305% סלכו ךדכל כפוי סת Dim רמנס ךכ גע
 יטסכ כותכס וינע סנעמ תת סעס ph ותימפכ תמ6 ןיד ןרס ןייד לכ 555 ןכ רפול
 םעיעלרכ ססעמכ וס ךורכ םודקסנ ףתופ ססעג ונפכו סויס לכ סרוק קסוע

 רמלנס

--330%0 5665560500 0% 0000000%6020600666-- 

 רואב

 כז כרעתי (A ותקמסכו (ךכיפל) ופפ) תכמ עדוי 3( מותנתנו ,יניס רס לע ןדמע גו
ER)י די ') Anhתענו טקטסכ 3קוי ולפיו סינככנו עיטכ סידכעושמ ויס כפי ס"נקס  

 ode םדתכ ךכ רתקו ,ונתת תש ססמ ת)סיו ךכיפ)ו 13 סע סרות תסמסכ (mh לנו
 פלוס לתסוכסו ,לוסס י'כנ ל'כע ,סיסדמ 'ג דע וסרֿפתי נס תררתופמו סיוכסו תרויגכ
 37 ס3 WG לועו Sr„ ס'כס ספקספ סמ לכ ץכופי סדי )עו תנקותמ רתויס פיס
 תטיש) ף6 סז יפ) סנסו ,ספ סקיתעס) יתכרפס סתנסנו , סופדס חסונכ וטפסנס ןס
 ןמונ סוס כופסס לכ סיס נ5 רמוכ mb סיכיככ ,ורתי 3 Dan ןתמ סדוקע רמוס

‚phיכ  ohקיספס) 590 ,וסס רופסס )כ ת לעג ורפי יככדכ 3ותכס ליתתסק יכחל  
 , סרותס (dan יניס) סידיפרמ 36כשי סע ורפי ךלס תמסכו , כות:ס ךרד ןכו , סייתנב
 ףפ5 )"| ס"נטכס תעלו , 39mm ועסנ רטפכ |, סיינעס dors oh יכ ven ותנס לו
 סס) ויס תונוממ יגיד יכ ויתורות תלו סיסל6ס יקומ (ph ml ןכתי סרכות ןתמ סדוק
 ליעל) טפסמו קמ ו) סט סט : כיתכדכ סיניד nm (Do סרפכ יכ ל'זר ורמ6 יכ ah , ס)ועמ

mברעה דע רקבה ןמ .(סכ  , m)לכ ת6 טפופ ודכ) פוסט  donסיעייסמ ול ןיפו  - 
 ao DaB 6וסד )כ תי, | ע'ני סנרפס m , םעל השע אוה רשא לכ תא (די)
 סעס לכ ךכיפו ,ךדבל בשוי התא עורמ .ימכסס סנרת ןכו | על

5 
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Tre?תו  Dying = Senלע םעֶה דמי  
 . הרטה am יול השד יהל
 4 An רע 227 ןמ / שמ : Neo רע | ארפצ

 אריו אזחו | :

 25% תוכלכ דמעיו ןרהא תודלוה

 ישב

 סוי תרהממ 656 רמול רספק יל ךסרכ !עו .רסס ןמ ותדר קרסמ) תרקממ וסעמ
 ק:תנסמו .כעוגו יקמ תש יתפדוכו רמופ רח: יס סכות ןקמ סדוק ירסס סירופכש
 תל רכסו דרי זומתכ ו:"יב יכסס סעס ת5 טופס סקמ בסי ₪5 כס" רע סב
 ות ספרפ ןיקו . . כס"יכ דריו סוי סיגומס ססקו סמכסה3 סלע רקמלו תוסוגס
 סדוק ורפי רמוס | ירכדל ף סיינט סנש דע תרסעמ von רמלכ EIG רדסכ סבופכ
 תנסו ןפכ רעפנ SE סימס סנפ דע 655 סיס ג ולר6 mh סרופ ןתש
 55 וגסנ:6 סיעסוכ ('י רבדמב) סזמ | des סינגוס עסעב טינמו טק תה סספ
 רותס וכילמ ןכיס ךנסו וקפססמ ת"מ סנוק וז ספו וכתופ כוזעת לג 35 רמונו סוקפס

 סו
--44% 556% >05 59 469 5556-5505 59 6%%%>%455 >25-255-555595%5?-- 

a ב 

 סיכופכס סוי דע סרות ס:תנפמו = , ויתורופ תלו סיסנפס יקס תפ יתעדוסו רמו) רפפפ יש
 תרתמנו תותונס ph רכפו דרי זומתכ ז"יכ יכסס ,סעס ת6 עופט) (ven תוסש סיס 5%
 סכמסנ 6: ,רלסכ סנותכ וז ססרפ ןילו , כס"יכ דריו סוי סינומס doty סמכפסב סע
 )כעס סיננלס zors ונילמו , ונתס ת Sen תנסו : ןפכ רמפכ ירסמ , סיינט סנס דש

vomסו , (3"6 סש) ותל כזעת כ 36 ,(ע'כ י 93705( 'ונו סוקמס 26 ו:תנ6 סיעסנ  

 כמפנ נבות ספ רעלת סו mb win‚ ןכיס , ךלסו een , סלות ןסמ סדק וש

 סיטנוט) DEN ןתס ככפ ילנמ בותכ ירספ וכתי לוס נכות , סיס וכתי ds na ובתי 9
 מ'מר nen יגעס י'ככו , ס'ָכְסרס 'יפ סע ידינס a3" (פסונס יס ןכ ,ל'כע ,(6" +
 pub„ סנס דע תרסממ son רמל) Ads כ'סוי יקנומ ,תרסממ יסיו ססוגס פיס ךכ

giסיינט סנס דע סיס ) ולר 6 וקו)ט ,%3 סרות ןקמ סלוק ורפי רמוס ירנד)  , 
 ןמ ותדכ (Hann ,תרתממ וסמו , סיס כ"וי Ein תרתממ יסיו יכפסנ וגינפ ךכ ירסמ
 סכופ ןתמ סליק יכספ ,סיכופכס סוי תרתעמ 836 רעול כ:פ יל ךחרכ נעו , רסס

 סיכופכס סוי דע סכות סנתנפמו ,ויתרות תלו סיסנפס יקק ph יתעדוסו רמונ רספפ יֿפ
 תכסמ)ו , תותולס רכסו דרי זומתכ רסע סענקכ ירסמ ,סעס ת עופס) dry גבי 5
 sank: Als רדסכ סכותכ וז ססרפ ןיפו , כ"סויכ דכיו סוי סיגומס סספו סעכעהכ סנע
 ₪ רמפס סיננד עסעכ win , ולתת ph von plan ןסכ רעלכ ירסש ,סיינט סנש דש
 וכינמ ןכיס ךוסו andern ,סכות jan סדוק סו ,ונתפ נזעת כ 6 'ונְו ו:תנק סיעסכ
 וכפי וס נכות לוס ,סיס ורתי Io ונכו aan 8 וכתי רמקנ 55 סס ת"סו , רזפס
 סכות ןתמכ von לם 13 וקר נע רפול רכדס ססק ,ססמ ןתס כנמ ינכמו כוקכ ירסש

mh 
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=y ven לנמל השמ ןתחםע omas 
mp. 71207 mon - 
SB דה ₪ יהיו (₪) יש :םםיִהלֲאָה 32 

 ;רׁשמ an man טפשל השמ zen  תְרחממ
 mob תא

 : '3 5 פועונט בשיו ןרהא תודלות

 "שר

 :סכילפ) םמסמו דמוע vos 706 דוככס לכ ת6 ו) סרגו ותפרקנ ניס וס
 סנסנ ונלכ סב Ben סימכס ידיעתט סדועסמ סנסנכפ ןלכמ .םיהלאה ינפל
 803 ונינפ ךכ סיס סיכופככ סוי יפלומ .תרחממ יהיו (גי) : סניכפס ויזמ

 וסמו
u 2 RRR RRA A 

 הכא ב

 סעפ י'ע סעסרפתנ 563 ,וסס לנכגס סקס תלעמ vn כ סיסודקס תונֿפנ .סגס
 בע וצנכ יסס סכומפס סקזתתס כ ןיידע ,'ס תל (SO ליתתספ gb וכתיו ,'ס דנע
 סכות ןתמ סדוק סו סיסש רמוס תעד) סנסו * 7399 סטסל כירקספ וינע רמו) יופר סיסיק
 55 + רח nam טכמ וס קנמע תמהלמ Anh סמ סלבמ domd לע סיחכוסו סלועס וניכקסע ןכפי
 - 183 וכפי דונכ) , השמ ןהח םע . סת 'יולק סדועס לכ ,םהל לכאל . כותככ רכט פלש
 pm ,ססינע טמסמו למוע סיסט bת)יכמכ וכמפ ?'זרו , 6וס ו)ט John יכ ,ריכוס ךר:וס 5 ססמו

mdילמג ןנכ סבעסכ המלו קחלי יכ ערד סוס רנלס ורמ6 ,ונינפ ססרכלמ , bלועס  
 סטפ ןימ ורכס ,ןסמשו לפינפג ןככ דמע וננפ סינוסמ כרמי man ככ ויס , ,סימכסנ
 שפסט לפילמג ןככמ לודג וכילמט , םמסיס ול וקינס עטוסי 'ר ןס) רמ6 ,ונסמסיס ןיֿפדכ

phסלועס לודג וגינפ ססרכ6 ןסכ רמ6 ,סז ימ ורמ6 ,תוירכס  unsםיסו תכטס יכ6)מ  
 < \"כ6ע סרות ידמו) סיפכמ םתמסיס לילמג ןכר ,'ע ידכוע סייכרע סד ינכ DOG רונס

Inhסככנפמו | ?לילמג ןכרמ לודג | וכילמ קחלי 'ר ןסל  Ense58 ול וכמל , תויככס ת6  
 יח לכל עיכסמו ,ןכרכ ידכ ס)וע יפכ לכ ןוומ קיפסמ vos )ככ סניכס ןסל רמ6 ,סז
 ,םילילפ תדוגע ידנוע סיעכרס ל 5 ,דכלכ סיקידלסו סיכסכס סדק יג נו ,ןוֿפר
 סדועככ ,םיהלאה ינפל :םרוכה רמא] | . סרות ינו סימכס םמסיס ו'כקע נינמנ ןנכ
 םפנע סיגסונ ןיס ז'כעו , סל וגממ לפכעי ינקו לכ ירסש = , סינכופ וכרו סכולנ סתיס
 םדמכ 335 סיפכוסו סיללווס ךרדכ ותסו ונכפ )5 רמו)כ ,סיסנפ ינפ) ונכֿפ ונפכ
 רכב לע ונופו ותכו | ותמכת סיס)6 תופ)פנמ oh יכ סלע סחיע 1937 נו , לקסמנו

Dingשגרת ןכו , 6רקמ לס ועוטפמ עמפמ ןכ , ורפי ת6ינ) , תרהממ יהיו * .  
Duraי'כרו גכסו  Srכתכ  Anpn)ם'פרןייע , תטכוסמ יס סופדכ וגיגפנס , 

 rast Ana» Dahn von min סכ םיו תגקותמ סוסו ,י'לנפ - ך) קיתעפו

 מזר תרמממ תרתממ, וסמו , ירפסב BYE ךכ , סיס סיכופכס סוי תכחממ dr) ס"פרס

Waשרות ןתמ סדוכ ירסכ סירופכה סוי תרחממ 695 רמול ,רקפכ יה ךסרכ לעו ,  

 יל



 לק ורתי חי תומש םולקנוא םוגרת

 יתערי הרקע (א) : םבירצמ רצ NUT ןעכ ₪
* ar man 
zB הוי — = יד אָמָנְתַפְכ N MD 

 יז ךשא a7 יִּכ םיִהלֲאָה ןֶרימְל = יִאְרְצַמ  ּובישה
er meםכהילע —  : Am noneןתח  

men Mm DD) erקש .  | VD osםכיהלאל םיִחְבז  
som » Im. epלארשי ינקז | לכו ןרהא אביו  

J: 0 T :ד: 4 7  

Nineלכאל ערלמ לֵאָרׂשִי 20 לכ  
 לבימל

 : 75 ד"ש תוכככ אביו : ' ו"יק סימנו < '5 ד'ס 'ע הקיו : '5 Ar סעופ רבדב יכ [רהא וא תודלות

En 

 יודיכ 5 ומוגרתכ .םירצמ די תהתמ :ססק Py .: הערפ רימו :ספק ספ
DDRיתייס וכיכמ .יתעדי התע (אי) :סדובעס יס ססילע סידינכמ ןיסס דיס  

 5 סלוענס ל"ע das ריכמ סיסס דמלמ .םיהלא לכמ :רפויכ ויסכעו רבעסל
 וכד סימכ ומוגכקכ .םהילע ודו רשא רבדב יכ :סדנע נס 'ע פינס
 ו 'כ וסוסכד וגיתובכו .ועיקכס כפל .ודו רשא :סימכ .(Mal ססו סדנפע

 קעמסמכ .הלוע (בי) :ולסגתנ סכ ונטכ רעל סרדקכ (ס'כ תיס6כנ) ריזג כקמ*
 נסו po ןכיס nem .'וגו ןרהא אביו :סימנס .םיתבװ = :לילכ סלוכ יסש

hm 

-90%6%%6%%%%%%%%%55%5%%%%9%59%999959%599%5%99666-- 

 רואב

 235 סוקנ) תכ ססנ ןיפ m ,םיהלא לכמ(אי) | + סירלמ דוכעיטמ עיעטוס סעס פע

 . Den en ףיסוס 'סילמ רכ 6 תילו 'ס 37 יכל, סנכה סונקנוקו = ,סכ סיניפקפש
 סס3 סעע Mira לע  סיללמ ולו לע6 רנד )כ )ע ,םהילע ורז רשא רברב יב

„Diebeורז .תיכמכ "8 ןכו ,ימכ:סו 'ת ןכו , | wieהלע (בי) , 
 5 ןיילע ורפיט רומעכ ,םיהלאל .סימופ ,םיהבח bis„ סנכ יסס סעמסמש
 3יכקס וכפי )36 ,'ס סניליו = , סירלמלו סערפ) 'ס סטע רז Inh ven יכ ,'ס ספ ער*
 יכ ןכו ,ס'ועכ םרפ5 רטכ סינסכ תרותכט תונככקס !ככ מי 6 סככו ,סיס3
 , ןימס) סעמ יככד סס ,סיסנקס pn ph יתעדוסו ,סיסנפ דל סעס 906 כ
 תנווכ ןיש סנסו .(5" ן'נמכס) , 6וס סיס)6) עפסמס יכ רוכעכ ,ןכ ונ כמקט ןלפ*
 מ 'ס ma יכ יתעדי סתע רמל רככ ירסס ,ירמגל סקס ת עדי  ורתיט dir יכלש
 וקכס דועו ? ותלעמ ריכס Ich 73950 סטס) Ab סיתכוו סלע סתע כירקי ךילו ,סיסנקס
 סיסנפ) 3יכקס יכול סז ןכתי ו = , סיס36ס ינפ) ופע (on ככ - ינקז לכו ןרספ
 , סס) mon 5) 'ס mer קוספכ רו 'פכ כתכס סמל dr ברס ןוכס ₪6 ,תמפ

 סנט 9 ןי
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Dr: el 77דחו ₪ :הוהי  me nme 
imלע  | ie: — 

RARהֹוהְי  many yaיֵאְרַצַמְד אָדיִמ : 

 ַײ 772 nA רמוס : םבירצִמ רימ וליצה רש
 , BEE as Mm mp2 Tim San אָריִמ Nam ביש ד יי

 ny m ap, In Dans an רֶׁשֲא
SED A AMD N np Ta םבירצמ 

3 m תַחַתְמ םעֶהיזתֶא .ליִצה 
 . םירצמ

 : סע ןורדסנפ +6 ד"ג פוכרג רמאיו : '6 ד" ןילזסנפ רחיו ןרהא תודלות

 י"שר

 875 םכדמו .וטוספ וסז וכתי קמסיו .ורתי דהיו (ט) :סונת סעוקק ספונת
 סרפע דע רויג יסני6 ירמפר גייס סירלמ דוכ6 לע ר5מ ןידודימ ןידודיס ורטב ססענ

 לעו | + סכותסו רפנסו ןמס תכוט - הבוטה לכ לע | :סיפלכ פער van Pb ירד
 סתיסש סירלממ (nina לוכי רכט סיס 65 ויסכע דע סירפמ דימ ולינס neh קכ
 - םירצמ דימ םכתא ליצה רשא (י) :וככ Diss bir נו תרגוסמ ץרפס

 סמופ
RD OR 27 7027 7 77 0 7 2 2 2 5222 

 ר'ויא ב

 Bra‚ ל'מ) יחנמ סיסו , ן'יע min סספ ספוקפ ספוקת סע jun סכ ןיֿפו מ"ס ף'נפ ד'מנ
 ומ בפס יכ , סלנס) סדפ ספליט סר5 רמולכ ,(ת"י ו ליע)) סירנמ =: ןיגנעמ סעטסו
 , רחיו (ם) .'ס סענס .ס)כמו וֿפמלו לסקס נערכו «pin תיכו סיכ Din תפידכ
 וגממ 361 ,(ו'כ 55 (30h יכ3 רפסכ man Ipcn לע תויסנ יופכ סיסו ,.סולה תרזנמ

EC63 רנדמנ)  ‚(dbןוכגס תופ וסקס ,רונעב ת"ימכ תתפנ קר  henת'נלס  

 ת"פכ .ד"גכ יס oh קר .ס)מס ףוסכ 57. תופ פכקמס לככ עדמ נו , סיס .לטלכ וגל
 ןמ pen ,('5 כ רכדמנ) SE man 3םיו ,ומכ ,ףוסכ סלע ןיפוש ינם ורנתתיק
 םסו ,תתפ קר םונד wonhin 5% סיכננסמ דתפ סע קכ ,(6"כ ע תיסלרכ) ןייס

 ,הבוטה לכ לע *(ע'כפרס) ,('ו'ג כויפ) סנס יפיכ דתי 6 ,וכפי לתו סינק
 סכות ןתמ רחל רמוס תעש סוכ  זחפו , 3" י"עב כ'כ) ,סכותסו כנסו ןמס תכוט
 ven„ תוככ) לוכי דנע סיס ל סתע דע סירימ רימ, טינס רז ןנכ נעו ,(נ
 mans" ילו, ע'כי סנרפ ןכו ,6וככ סיטס ven ג6כי ןיטכעו תרגוספ ןרפס סתיסב
 סעכפ דימו Bin דימ ןכספו סקמ ,םכתא ליצה רשא(י) .ימכפס סגלפ ןכ

 תו



 טבק ויתי חי תומש סולקנוא םונרת

 דשא ולאשיו pe 2 ּוליִאָשּו md קיִשְנו
je לע os Ana, 

 ואביו םכולשל זרע 7? יעּחְשֶאְו 0 :אנּבְׁשמל

 קרשמ רפסיו (ח) ( : הֶלָהֶאַה | תי יִהּומָחְל הָׁשמ

 השע 3 תא ונתַחל התפלל  דנע ד
 קסיע לע | יִאְרַצַמְלּו
 a םיִרְצְמלו הערפל Arm אח לכ תי לארשי
 — תא לֵאָרְׂשִ רֶדוא | תָהְרואְּב שא יִּ

 N ET = ייל
 ךרדב

 יי שה

Dhסז  venסעמ םיפסו רמפנס  : mונתהל השמ רפסיו  * men)וכ ק6  
 ף"נמ ד"מ) .האלתה :קנמע den סיס לעט - האלתה לב תא :סריתל ונרק)
 סמוכת ןכו .סיקרפל ונממ כפונס דוסיו ןוקית וס ו'יתסו סכית לע דוסיס ןמ

 ספונת

79950050 0% 564 69 666-605 00 00-06 0-40 60 0-0 0-460-666-- 

₪ 

 , סז ןפופכ ונדנוימ יכ רמוס יכל ןכל , יטרפ ןינע סזיפכ ונדכוי יננככ סגינעכ וותסיס סעס
 פופ , סלעפכ ונממ לודגס 35 סוחתקמס בל תעככסו Dora ןיגע לע סיכומ מכ ינטט סע יכ

Schפרס ע"מ | , ויל6 ךכטלי  oneסילטפס לכו  danת)פפס לע וכוי , וכממ סילנס סינינכס  
 תלמ ויכתפ) ו6 וינפל 30 לע 5עת ןכ) , 3נס תעלכס לע סו3 doy רס5 , לעופכ ףינס
 וינֿפ Sch db תרכוקמ תיסומסס ד"מל ופ , Poh ויכ6 ah ma , סיונכס סע ו דירג 6
 פpווס מת 63 סג , 0506 סיפפ ופ סכר ופתסיו םוריפ3 סימעפ) רמי ןכלו סיוחתטסס

 , תויקפנס תווכתס 96 ול , סעונת ילענ סניפס סיממולס 56 ומ 73( םפנס 95 סוס רקס
 , תכתסנס וגבל תעגכס תופכס ,לעופכ , סריחכ dp3 ףוגכ תלפטס לע קר dow ונניפ יכ
 תיסומט ד"מ) סע ס)וע) רכתתי כ ןכלו ,ליכג בלס תעככס לע רמ6י סקס טרט 30
 '\ במ (Den | ישפכ יתתותקת סמ ,  735 םפנס תעככס לע Bim ןכלו , 55 min סע \6
 רלכמו ,סעוגתס םפכ ילעכ יתלכ לע סג נמנו , ('כ ג סכי6) יספנ ינעמוסתו ,('ס נמונ"יו

Sunסלוע תועכנ ות5 , (3"י סכ סיעטי) מקס ךיתמח  pipan)ו ג '), Aionתוגוכתס לע  
 קסת רפעמו , (ז'יסכ) סדפס תוסכג na , ('י3 סיעסי) סיסנמ סוכ DEI , תויקפנס

 יפל סנסו , [ס"יפ סומ לוע רכדפ "וקנו ,כטיס סיתכקת תקז סנס , )"7 טכ ספ) ךתרעפ
 ואביו . סמכסנ ותלעמ לדוג רונעכ 1999 3ותכס ופרקו , סוקתכמס וס 65ןיס יכ , פרנסס

 ויתסו , סכיפ ל דוכיכ ןמ ף')5 ד'מ) ,האלהה (m) . סטפ לכ וס ם עוליס , הלהאה
 י'םכ 303 ןכ , סלת סמוקת ספונת סמולת ןכו , סיקרפ) ונממ לפוכ ס לוסיו ןוקת וס
 סניתס דוסיס סירמולו ססילע סיקנות דרפס ימלח סלולו , תפר5 men פעלכ וסו נ"ז

Tom 1ד'מנ ה זי  
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0 mn ל ג הנה ps Saas 
 רה םש  fan ne 7 TON )) OTיִלָגְתֶאְר אָרט

NIS זרשמל רַמָאַו () aan 4 ——— 

mלא אָּב  msינשו . nm manל 8  
Sm2 m HAN ,ו { נו ו  

una:הש א 0 —  PER 0 : myקרשמ  
 דיִגְסו :man תּומְדְקל וחתשיו ונתה תראָרְקל

 קשנו קשיו

 י"שר
 * 'וגו ורתי ךנתחינא :תילט י"ע .השמ לא רמאיו (ו) | : סרוס ירכד עומסל

ohסתפ ןיפ  Avןינכ 5 ינינכ  nehסתמ ןימ סלו  Av5 ךקט6 ןיגפ  
 ןויכ סעש סתוקכ וכתי דככתנ לודג דוככ :השמ אציו (ז) 2003 מס 15
 : 55 לו ןיסלו 6 ת5 סרט לוס m םוסיבלו 3m ןרסק כי ססמ ניס
 יוכקס ימ וסער) שיש רמוס וספכ ימל סוקתפס mom mb .ול קשיו וחתשיו

 סיס
-3306%6%56%56%%5%6%%5%%599599%%599%9%5%9%5%5895%9%%9>6+ 

 רואב

 עטוסי 'כ nous וכנס ע'כיו םונקנופ סו ,וגילפל סס לט6כ סיפעטס סיגס ךכו
 סיכיכלו ןיס רכלעב Oh יכ יניס רס3 ןיילע סנס Pb Sen Ih וכתי 3 רעפכס
 ליכפסנו ,ס5 סיס וס רק סע רכדמס ל רכתל| סימעטס תתנס רלס תונס) כ'פ
 fan סנרתו סימעטס לעב תעיסכ mb יזנכסקס סגרתמסו ,סיסנפס כס תונית ססמ

Pot son 3615‚ כ hופוכ סרטו  wohneהשמ לא רמאיו (ו) .ועילוסו , 
Inaסזכ  nah oh I'mתנסו 3053 95 ךלמ סרכימ רמליו ךרל לע וכ 3תכ  Ihסמלט  

 , וסלוט ןוסלכ ךנתומ יכ6 רמ6ימ ןכתי םי)טס סג יכ ,חינס י'ע וכ נפ וש , ('י '3 30%(
 Snh רנכו ססמ 95 בעליו טרפ) ךיר5 , עממ ססמ dh 630 סדוקס קוספכ רמוס סנסו
 סופתפ ויל ככ נ5 , sen Ih קלט wanna win Ih 3 רפלכס רמלת 6 , ופוכ סרס
 ךומסכ יניפ רס דע 53 רטסכ יכ , סול ךכו5 ןי6 ן'כמרס תעדנו , ודנכ) ותפכק) Ar וקו

 פריו'פ ת)חתכ ניס רפוכמ תפוס סכיתס קולקד , וחתשיו (ז) : סקמ 56 חנם ןידל
 דכנמ) ססמ סינעפ ופני רט סמטו תסס סו ןיכע) סיטרס 'כ ןפנמנס יפנו , ('3 סי תיפקרנ)
 כ.ינעמ) סתיכ תומ 55 dot יכ קכ כעפ ונממ him 65 ך6 סז ןינעמ כ'ג bוספ חוט סרט
 ספרס ף6 (dot Erb כ'ג ורכס יקמק י"רסס , סכוי ינרו יממק י"רס וכ סיקו)תט , (ס"י

 תנווכ ינו ,פ'ע ךיטמס) ע'ג גסנמכ ,ליענמ וספ רונעכ , סנוככ ID סנוי יככ תעד סזּב
 in דחֿפנ יתיפכ 6לו , (סז םרפמ 7713 סוס לעפס תויסל כס , וירינס (dh man ס"קירס
 , סיפדרנס סיטרטס ךרדכ יפרפ ןיכע סויקכ ססיכיפ ונידכיפ סינורתפס סנ סינוקפכס סיקדקדמס

 סמ



 u ורתי חי תומש סולקנוא םוגרת

Biמש יט  msבא יֵהלֲאיכ 9 עיִלֲא  
mm NEST MON 

yyꝛ Nano and pnינלצ יו  a2הערפ  : 
 קרשמ ןתח m אביו ₪ ורָהְיאָהַאַו ₪ 179797

 means np am TER DET TE רש 68 יוְבְו יִהֹנְבּו הרשמה
m mans4 קרשמ  

 א TROT אי

— 
 יישב

 הערפ ברהמ ינלציו (ד) :סכל סכלסו | קמכ SE om | ךיכס תיבל יכנ סל
 דלומעכ 265 ססענ ססמ תל גורס) םקבו ind 357 לע סרינקו ןסד ולנפכ
 וכפי למ וקכקכ \ ₪5 ויס .רכדמכס סיעדוו וגל ףל .. רברטה לא (ה) .:םיס לס
 וסת סוקמ רכדמס ל DE | ובדנו סלוע כס ודונכב 3סו סיס בוקכס רבה

 לו

— 0665005065 00 0005000000 056 60666-- 

 רוב

 שככ יכ ,ס5 רנמ רונעכ ססכג nbs סעפת 35 ןכ לע ,סלפ ינב תומס רועסל
 ל'מ) pn יתינקו ,ן"יעס יקנמ ןיק יכ] קודקדכ ןוככ וגילו ,יתינק רוכעכ ןיק
 , סתופ וס ,סיקוק ומכ סקס וכססי סעפו |, ןכעסני תרזגמ m cm ספקו .[ל"ס

 לע ךזמ) ,יבא יהלא יכ (ד) .(ע'נפרס) « 35103 mh ותדליס רוכעב ןנעי רקגו
 תעל ךיתעדוס רנכ ,'וגוהשמ ןתח ורתי אביו (ה) .סלוקס קוספכ רמקנס רמה יכ
 כסכ ןיילע סנס סמ סיס 8) ven 56 ורתי 82 רסלפי ,קוספס סז 'יפכ ן'נמלככ
 סיליפכ סג יכ ,רכדמס לע כסומ ספ Den וס רקפו |, סידיפככ Dh יכ סיסנקס
 ןתת וכתי han רמפ ונפכ ,ורתי han לע תונקומ סיסנפס רס תוכניתו „23703

Denוקפ5ו ןינכו   vun Ihסנס וס רע6 רכדמס ל6  „esסיס)6ס כס לע ניו  
 סכrט ,'ונו ךנסות י: Sen 56 nen (Sem ,סזמ nen סוקמו ןידמ ןיכ פוספ)
 ,רסס לע Ab רכדמס לע סזמ nmp נס סו ופ ןכו ,וקוכ Dh ועידוסו נק
 ,'סד פרקי יסונפ יכנתקד רוטכ ion יככ וחד רכדמנ סקמ ,mW סגרפ יִכ
 ,'וכו י'גתפד כוכנ ךוסס np יכס  לוסד mp תכיה ףיסומ ניזוע ןכ ןפכויו

 4 וכפי 53 ותעדלס 856 רכדמכ Jo ססמ תייק  כסמ קוס ףפס | ןירכדמ עעקמו
 ס ןיפ סופו | , סיס!60 רסנ ךופס ki ,סס .סנס לוס ach רכדמס Ih ,םממ סקמ
 5 סעכנ תדמעומ רכדמכ SID יכ Wo‚ | סילודגס סע סיכסמ סימעפס תחנס
 בנדמס לע גסופ סע ס:ק לוב רעל ססיככדלו DB„ תלעככ 5קפעס ןמ רתוי קיספעס
 ינכ תעדכ ליס סימעפס nun תעדס am ךירלו DE nins„ סדמעס hang יוקר
 ,רסס דנג Mas un רכ6כ ,סרות ןפמ רת) 83 ןרתיב ס)עמ) mass  רזעינפ
 פכט רמפל .וכפי תפיכ לע תוכסומ ןלכו תועדוס DES סוס קוקפכ כ'ק ןיסיו

Veenלק  ‚mp.םיכנקס ככ 38  קייסל  Schשש סיס לוס  , 
. 

mu... 
+ 
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Mmהשמ ןתח  Eestiהחי  man 
 ל "Bean רהא DU mas הרפצ תָי השמד :

meּהרטפּב רתָּב  
 תָהְנְּב In זרה ₪ םש רשא הב ינש תאו ₪

INHיִּכ םבשרַג  onפשר  mא םשרג  
 עַרַאְּב יהוה היה רַמַא Di (a a ןירכנ 7382 m ג ar שד ₪[

ne ON 
 רחאה  iרזעולא

 יישב

 רחא (ב) (ol לע סלודנ נוי. ות 'ה איצוה יב :לפרכי לכ 22.559 לוקס
 ת6 Sen תק סמירלמ בוס ךכ ('ד ליעל) ןידמב ס"נקס ול רמפסכ + היחולש
 יפ ל"ק .סיכגתכ | רסכ ED ותקרקל .ןרכק , ניו. (סכ) וגו. ולב תו ותק
 ןכילומ סח ,ןכילו לכ .;עב . מלו. .ןידמב ,יתקסגס ,Den יס ,וג כ"ח .: ולגה , 00

05m 5במ ססינט 63 סקסו סירעמלמ ונס סיגוטסרס לע 3’  
 סל

2.2.0220 ,2202272727502 7272222722227 252777727 12222272772[ 

 רו א.ב

 כת ךרד לוע (En דוע וכופ לו.וירכד Sau ספר:ו- , רכד ופול ביסס כ ורתיו
 לעו . (ופוקמ סמ וכ  ךק)עסכ ססרפג סומ Has סע ןײע. לוסס קפסס תרפלכ
 סיפרפעס וכיפס 62 'וגו סכיעכס (ch תל תכלו רמ6ש סעמ ונככזס תיעיככס סנעטס

 Pb סדוק סז םיס רכלכ תוכוסל יכס תעכ. וכמק3 כותכס תלווכפ לסספו 7997

 סיככדס 'נמ לח לכנכ סוכ EN „ob סוס כותל סמ ןייע |, סידיפרכ סתויסכ
pin 55ןכסוככ תתפ תתפ ססינע רימכ ונתנו , סיכותכס 633 סיקסולו תוקפסמ  

 יניעכ וכ ךוככ םוקקס | ונידגססו סעכפ וקיוס פע ,השמל .ססס :סיכותכס ל
 ס'נקס ול רמקעכ ,היהולש רחא (3) dhsed„ סיסנ ולי 3ע סעעו וילכעו סערפ
 ותפרקל ןכסמ kin 'וגו ms תלו ותשל תק Dem תקיו סעירפמ (Sup  ןידמכ
 As Bosch ונס | סילקס לכ תייס ןכיס סמ וכ רפפ ,סיסנפס רחב וסטנפוו
 ופלו ןידמכ יתפס:מ meh פיס וז ן) רמ6  ךעע ו סישנו ףטס סס ימ ול 6
 sb סינובכסכס לע ול כמ  סירלמ) ול רפפ ןכינומ סת6 ןכיסו וכ רמל ,ינכ סס
 םינכ ינ0 סלט ,ךיכס תוכ) יכ) סל כמפ ,ןנל3 סג רעשכ ויסכעו ןירעט5מ
 . סיכ6 תיב) ספלקו סכיומסק רתקל סיתונפ רז וס סו. . (6תליכמ) ,סל סכ)סו
 םיגנס סס רפי ספד סוקמ חו ןיפס יפ !ע ch ,םשרג רהאה םש רשא(נ)

hmסיקמ | סיס =  Asסזעמ דקקס ריכוס) סככ ןפכו ,ולנוס3 רזעינפ סט  

 . סדוקס קוספ3 רכמס DEN ,רמא יב .סז In "טס ןתנט ספדוססו dro סע ס'נקכ
 Dem סנילו | , סינילכס לככ סתנוכתמכ סינעפס סירמוס קס'נ 0 יכ עד ,םשרג

 לועסל



 ובק ורתי חי תומש פולקנוא םוגרת

 הָוהְי איָצוהיכ ומע לאילו | u a והי איצוהדיּכ וז cals I קיפא NIS TER ih םביהלֶא הָשע,רֶשָא רשת השל
mםִָרָצִמִמ לֵאָרְׂשִתֶא : ran 

 ורתי

 ויש ר

 ppm רתי db sen ('ד ליעל) רמלנע וימתכ סנודגס סלות סעמ סיס רכעסלו
 .לארשילו השמל : קנפעכו רלנכו ןמס .תדיריכ סס) .השע רשא לכ תא

 לוקס
RRR SS U AAR 

 רוא ב

 ve , ('זו 'ו 6 סירנד) 'ונו סכ ועסו וגפ , סוס רסכ תכש סכל כר :סרות סנטמנ רמס
 ph תקפו , ('פ סט) 'וגו סכת תפס ידככ לכופ 53 רמל) לוסס תעכ סכינפ רמו רפלכ
 ברחמ עסנו סט רמלנו hs„ תלחממ ורתי תלע סתיס תזו , (וט סט) 'ונוסכיטנס ישפר
 סידקסל יופכ סיסו , כרוסמ ועסנ Seh תינסס mes 606 3 00 כ'ו , (ס"י ספ)
 ס"נסרס ירכדכ ספ ןפכ סנתכ) נותכס סמידקסו , תוס (dena רסס תיינחו סידיפכ תסרפ
 ביכוסp קנפע רנד רוכעכ סו סיסמ ע'נלרס ירנדכ ו5 , תומס ןיכ קיכפס) Abe לז
 ועכומ סיסי obs ידכ רשי סע ורתי סטעט כועס ודגנכ ריכוס , ועכז תירכסכ סונמס
 1333 on קנמע תירכסנ ככ סו , ססכ ועני נו ססינפ לסת !כעי mans ק)מע יוג סע
 690 An דע תפוס תעד) ספקי סולו ; ןכ ססל one לופט רנד לוסו , ססמע סידפועס יניק
 Sen סנו ,רכד רכז 59 סרות ןסממו ,סיכלמ ספעמ ס5 יכ עמסס כותכס רכז
 ס'נקס סטעס | תוכוטכו  תופנפככמ = סנודגס Arm ,סרות ןתממ סולכ וכ רפס ל
 ,ודננמ mw ןיפ תמ5 ותרותו תמפ סיס)6 'ס יכ עדווי סנממו ,8רשי סע
 סדוק has |, עטוסי יכר תעדכ סכותס .רדס םופת) ן'נמכס רקכ סוס סמיתס יכפמו
 ,ו כוכקס mp רס Sb כו ומוקממ עסכ וסו ,סידיפככ סתויסכ סרו ןסמ
 פוסמ סידיפרכ לפרטי סע 16 von ססמו ,ןידמ 165 תועכ) (or ךנס ספמ ילסמ

ampכותכס | תנווכו ,יליס רסכ  hanוכתי  mרכדעס 56  nehכס סע סנס וס  
 םיסיו op‚ סות Den סיס רפ רכדמס 55 סנכומ סיסנפס רה 56 נס סיסנפס
 סנ ו ן'נמכס תעד)ו ,וסס קוספנ סומ כופכגפ סמ ןייע ,םסרוסמ רקפ ומכ
 , סידיפרו ob סקפד לוו יס רס דע Dun ןיס רכדפו ,ןיס 23703 סיליפר
 םכו ,('ו ןמקל) ךינל 83 mm pm ייל (Anh (ven סידיפר) תלס ברוסמו
 כמו ,ססעע mp ך)ס ,יניס רס dh ones כ'תפו , סידיפר) | ופיכסו dh סמ
 , סרמב וופננע סינידו עפפמו pp סס ויתורות תלו סיסנפס pn תל יתעדוסו רמפש
 ססרפנ ns Dem :ס'כסרס כתכס וכ ,סנועמ ססל man תותממ ייד ומ
 סוקמ) בורקס ור 36 ורתי כס תוס סעפע ןכתי יכ ,תתככמ סיפר ןיפ ךתנעסכ
 sn םקכ ולו mp„ רס3 VD וסו ven 36 nes כ םיגפס סכקבו , פוסס
 ,(6"ל י רכדמכ) 'וגו ונתפ כוועת כ 56 :ס5 5m „dom ךליס ול ןיחתו ותפמ

 ורתיו



 םולקנוא םוגרת חלשב הי ןי תומש 25%

 טרפ רע nme קלמעב הוחל הָמָחְלַמ הי כ
 nam | ריִתֲעְד !N | 5 ירה רדמ

0m, NP —תיִבְדְּב יי  
 ap ןֹוהְתּויִצׁשְל קלמע ורתי רד

 : אָמְלע ןירמ ןתכ ורתי עמשיו ₪ הי

Erל = א  LEN 
 men | ןידמד 2

 רבע יד לכ ₪ 207 |
 יו ְ 'ת ז"טק סיפנז עמשיו ןרהא תורלות

 י'שר

 ירס < ולסכ  עפסמל וכ | .סלש ססכ יכס בסי סלועכ 'סו וינס רמוס 199
 :סנס וקסכ

 : קלמע :תעסנמו ףוס סי = תעירק כו עמס סעופס סמ .ורתי עסשיו (א) חי
 רפי -נסיטופ ינק כנס ב3ומ וכפי רפי bh וכ ולרקנ Pins ענס .ורתי

 תונמכ סייקו לי וכתי + סותת סו סרותכ Frb ספרפ mb DE לע
 ולתי וס | ככוקו .סכותס ת6 Sans 35m .ומס לע תחס mh ו) ופיסוס
 סיס וכתי כס b: ahועכ "ו .ססמ | ןתות San ינכמ ('ד סיטפוס) רמקנס
 ןסיבפ ינסנ ןירוק = תוקוניתסכ  ןסיכ6 נוער Ih ham ('3 ליעג) mb וסמו
 ךלמס ןסוק ינ5 ססעב דנכתמ mm סיס ןפכ :השמ jmn :ירפסכ .0

 רבע ‘
2222202222202 7777775700770 0 0057 02 22 00 2.0002 

 רוא ב

 כמי ,'ס וכוס cha ומכ 'ס יוס .יכ 21099 ךסמס תועמסמ ,ורהי עפסשיו (N) הי

 ןרֿפמ ס6ילוס רפסכ ומע | ?פרשילו send סיסנפ ססע רח לכ תל ורתי עמסס
 ומעב תכל) | וב) ופסנ ןכלו , 'וכו סיתפומסו תותוקסו תוכודגס תוכמס לע סלןוכסו , 250'8
 ung סעומס סמ Andıans bs )"ז וגיתונכו , סיסנפס תפ םורד)ו ותלודנב .mad ססמ 6
 'כ ירד וד53 סכותכ ליס uns קלמע תמחנמ ורמלו , 83 סרועתנ העומס סזיפמ רמונכ , נו
 ןפמ רמופס תעדל סגסו , עמש ףוס סי תעירק "יו עמס סרות ןסמ רמו רועינֿפ 137 עפוסי

 כמפ5 , בותכס ןמ סול סנרס תויֿפכ han) en „on ןפמ (Anh 556 וכתי ha 55 עמס סכות
 (/כ ןמקל) סיס!פס רס ספ סנת וס .ach רכדמס Ih ססמ 96 ותסו וינכו ססמ ןתח וכתי יז
 תאו סיסנפס יקח 6 יתעדוסו רמפש דועו , תחל סנש un סקמ יניס רס כ: כ סז סיסו
 ךליו ונתס ת6 Sen ת)םיו ןפכ רמ6 יכ דועו ,.יניס 993 סיכותנס ססש , (ו"ט סס) ויתוכופ

 ךתונעסנ 'פכ he ומכ , יניס רסמ סעסנכ םיכסס סנסכ סיס an „ (Made) 56 36 וכ
 יכ 6 ₪2 phh רפפיו כותכ ספו , (ת'יי 93703( ץתנ8 סיעסנ 'וגו נוער 3 350( רעסיז

voh dh ohסיפכ דוע ולינסו , ספ תככזנס סכי)סס ליסו , ('ל סק) ך95 יתדנומ לכו  ann 

 רמפט



 וכק חלשב זי תומש סולקנוא םוגרת
 קרשמ an )1( : םםימשה אָחְּבְרִמ השמ = 2
 יי םבדק יהֹולע ה פו
 J מש יי Delle — —J רבע
 — ריח TAN) m) SO אָד אָרְמִא הדעּובשָּב

 סכ אלה on מ
 היתניכשד

 :'3 'כ «.ap ' ח"ג .תוקככ הייב: ת'כפ כ"ע  סירקע ארקיו | ןרהא תודלות

 יי שח |

mmיכ  Tenארקו (וט) : ותוקמ) ית  is "mWסודקפ :יסנ 'ה :תכזמ  
 תנומ לש ומס ריכומס 605 'ס mp קכזמסש ₪ .סכ ןלכ ןכ ססע וס ךורכ
 די יכ :סקמ .רמאו (וט) Sms סי קוס 'ס .סוקמס סטעפ Dan תק לכוז
 סביפו סעפלמ וכ תויס) ופסככ עכסיל .סמרוס לוס ךורכ םודקס לס ודי .הי סכ לע
 ךורכ םודקס 235 win) pm סקס ףסו לסכ רמפכ םלו סכ וסמו תימלופ קנמעב
 ומס ססמיפכו ןלכ «pin למ ומש ססמיס דע סנס ופסכ ןילו סם ומס ןיקס קוס
 קנמע וס: תכננ תובכה mp כיופס +'ט סינסת) רעפנפ סנס סכסו DIE Duo סיסי
 המס סרכו דבק Dem סיכעו ('מ סינסת) קל; סכמס ותכנעו ('מ סומע) 13 בותכש

 וסע
59506 6%%%%%%%%5%5%%5%%65%%%5599%5%56%66995%56565%%566046+- 

 רוא ב

 םכיפ ,יסנ 'ה .תבופ 5 ,ומש (m) .[ס"ינכ תוקתפ וילע ןכמי ]כ DB ,עלט
"Erספע "ס"נקס  m»)םג ןפכ " „Sonםיסיו ,+תליככנ ל'זכ יככלמ וסו  ob 

 ןינעס !ע סכ ernend סיליגכ ל"זמו ,תפומ 16 (Klo ףתוסמ סע סוס סוקמנ סג תכנית
 han קדו mh ןע לע ספ יכ סרופ כ Dt hinns סוקמ לכ3 סלופו , סוס

 סג וסכפ) ןכ ch ןכתיו , תוימפכ ול  סמקלמס ?כ53 תופ) ןימיכמס לגד ול ןמיו
 סקנסלו יכיופ לע קסוגתסל (po יכ סיס וס ךוככ םולקס !יסנ 'ס .סזס ןינעסמ ןפכ
 ק'לכס 3תכ ןכו ,('ו'ס סינסת) ססונתסל םכ ךפיכינ סתפנ כמקנס ןינעכ ,וכממ
 סגכתו nem Klo‚ ןוסלמ ורפ3 סולקנולו .יזנכקפס סגרת ןכו ,ססנ EIE סיסלסכ

nit,סלרי  "ןיסינ סיל 7397 'ס סלק יסונע  dootרמססל  hisיורק תכזמהס ותת  
 סלופו ,יסנ 'ס nam : וס ןכו סמע תרתפ תכסומ nam תניתס 3תכ ע'נקרסו, ,'ס
 כפות וניסס ,73ל ןיגע לע סימעפנ סכוי ,ק'סננ סקפ תפיכק 797 PB ומנע
 ,(כנ) תיספרכ) כפי יסלפ 55 וכ כקיו ןכו ,ויגיטממ גיסמ נו יונקס רכלס
 ' רזעי)< ,ידסיכמ סדלס ספ כקיו ,סט טכתכ רם6כ ,('ז ס) (or }6 תינ 5
 606 'ס | יורק namen 6 ,ל" von כתכ ןכו ,וןנקד5 'ס תיטמס om , טמפ
 לרוק י:6 ךכ) | , רמאיו (זט) .ס'נקס סעעט סנס ת ar סבומ לם ופב ריכזפס

phקלטעכ ול סמסלמ יכ עכסנו ופסכ לע ודי תש ס"נקס סירס יכספ יסנ 'ס תנזמס  
 . ('מ 3°( סירבד) ידי סימס 35 Bp יכ תפנול א ,רד 970

 עמסיו
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 י עְׁשהי רבת ₪ עשֹוהי שלהו ₪ : שמשה
 - תרה קלע -יפל — —

TEN) 1207 sn 
NS 373 הרשמל יי BBED. „ Die wpa 

 ישו תְרְפְסְב nn ars MT רמאיו סי
one [nm :יֵרֲא 0.  NDR Spרפפפ |ורָכז תאו  DIהתכה תו ספג  

 : איִמְש תרוחתמ קלָמעַד as הָהְמְיִכ im ינזאְּב

 .Na ann קלמע 8
 םימשה

 כק"" :'5 ' dm בותכ : '6 "עק סיקכז שולחיו ןרהא תודלות

 י'שר

 ןילוכג sch) Tan יעשוהי שולהיו (גי) :תועסס ת5 35201 סמק קעמ ססל
 כונס פ"ע ופטס in) mh han סנכ סגרס קנו ססבפ סיטלק 05 ריקסס נו
 + תומופס לכ סדוק רכסי גוודוסל קנמע נס -ןורכז תאו בתב (די) :סניכס לס
 na תֿפ וכ סנפכ כפי 5 סולי ןרפנ פרשי ת5 םלכמס .עשוהי ינואב םישו
 יײל ךכנ .החמא החמ יב :ןרפ) לפרקי nd םינכמ עסוסיפ (sen וכ זמככ ןקכ

rom 

RAR 0777700777007 527 Rh 

 רואב

 סנרפ סולקנ5ו „ ימכש6ס סגרפ ןכו ,ןתופמורכ תועייקו תודמוע וילי OB = סנווכס
 סכמס) ס!פפ3 סיעפס תועורפ ויי ויסס ל" End ןכו , "3 — יסודי סֿפוסו,

 ספ וסו] (ס" ככ ןפק)) pen תונע לוק 30973 ,סמל) , שלחיו (גי) .סנוכג
 , רפסב (די) = .[('י לי כוי6) םנתיו תופי רבנו ,דמוע don סנ 5עגו BR לעופ
 סכותכס סולמס פיס וזו  ,"יזנככסס סגרפ ןכו ,סכותכ לפס וסו עדוגס לפס תינס תוחתפצ
 , עשוהי ינזאב .(ז'י סכ סירכד) «pin ך) ססע neh ת6 רוכזו סכות סנעמב ול
 . תתמא ההמ יכ .ולומג תל De לפרקי יככ 5 סוליו ססינע ךנמי 5וסש
 wih יכ ,ספס Dh םיעכסס Msn ותוסמ) ינפ ןפס יכ ,ןכ ךריסומ יײפ ןכל
 on ,תסנפו 35ומ סככו סינו סירנמג סספס תותופס 1303 ןדספמ ולסככ סורל

 ו «on סתלס) קותכ סוקמפ כו ל6רשי 1303 ויתופנפכו ויתוכוכג עמש קלמע
 יופ ,רפסב [nes ser .(ת'י (oc סיסנפ כי לו 3ותכ ןכו ,סקסמ דספ
 תויס) ומוקמ וס ספ יכ m) 'כ) סקס תםרפ3 רכונס 'ס  תומפלמ לפס פוס הז
 סיס | רפסס ותו סגו ,נכמי mp ס:וקלכס סעחלנס סתיסמ יפכ ,וכ כתככ

 עדונ |



 הכק  תלשב זי תומש
 ya an ודי השמ םיִרָ

genקלֶמע רָב ודי חיני  : 
 דוחקיו oa Ay m כ

 .may בשיו mann ומישיו
 וב san רח יהא

zuדָחֶא הדמו דא  
mas a) mאגײדע  

 שמשה

 י'ש ר

 'וכו סמתלמס תוכלו ססמ לס וידי יכו

 ככ לע ול 30 קוו
 - הנומא וידי יהיו

 -שמשה אב רע

 לימעסו סיסכוג DD סעס

 סס)

 .ויתהת ומישיו ןבא

 :רע55 ססמע סיפק

 ווי 3

 .ודי השמ םירי רשאב (אי)
 ויפתת רק .סנמו סונמב ללעתנט ?יכטכ * םידבכ השמ ידיו (בי) :

 : רוסו ןכסק .והקיו
 ינ5 65 רעלכ ןייורס Ihrer רע6 תסכו

 : סגוכנו סנמל) סנפתכ םיפסס תוסורפ
 ספינו"ןכטליסכ תועסס Ah ןיכססמ "יקנמע ויספ

 סולקנוא םוגרת

Da 72יִהֹורְי שמ  

Ol maTmmaansı 
aana יהודי חַנַמ I 

 יִדיִו (בי) : קלַמע תיֵבְּ
  moאָנְבִא ּוביָסְנּו ןרקי

am יִהֹותֹוחְה ּואיושו 
  Ayןידיעס רוחו ןרַהַאְ

Nas. m אָּבְמ יִהּוריִּב 
  nm mןְשיִרּפ ,יתּודָי

 : אָשַמְש לאעְּד רע ולְֲּב
 רבתו

 : סלעב

 ס"כב 0תיסדכ

 : וידי = ורקייתכ

 סנומקכ וודי ססמ יסיו

—330000699 9699 9990900090909 000946 HH LO LOO LL SOLE 

 רוא ב

 - ודי השמ DW רשאכ (אי)

 , (י"טב) ,('ע טכ ףד) ס
armוידיכ וכמת םרפל ךכ% רונעכ , רוחו ןרס6 . 

DEN35 וילי יכו "3 +תיפדכ 'וכו סמק)מס ויס תותלוג  

 לנס סלכ ולי 730 ינפמ ran ולי םיכס Ach prBs ךרד לע ,ורי חיני רשאכו

 השמ םירי : םווכה רמא]

 ם)קנס Anh | ,)פרסי
 ספס ספרס ןכל

Schar „Ihnתיכי  
 השמ ידיו (בי) .

 ורמסי נס

 סעוסתסו

 דוע סתיכי נוססכ וכמפיט רוקו (ah סולו ,קנמע
 ןנתעל) וס סקמ לי תתנסו תמכס Dep .ודי
 ,סוס תוס תפ וגל סטע וגידי סלועו ונתכ כרס יפ) ומעו קנמע

 231 'ס) ריתעס) סימש) ודי ססמ סירסס ןמו לכס
 סכונגס ולכל 'ס) יכ

 יכ ף6 תופעומ תועס 'יפו obs סוי וילי סיכסל סד6כ קכ ןיפס ועדי

 vom‚ תופכ

 ,סלמע רכנו ולי

 ; םירבפ

ndועדי  

 סיס 5 ןכ לע , סינקזס רט ילימ רתוי סילנכ סמ ידיו ריכוס סנסו ,זפסס 3 דע

 תויס) Ben ילי ונימתס ככ ,סגוכס mache סנכתמס תעד)ו ,דימת סמירס) לוכי
 וכ mo Sb תונט די סגסו ומכ ,סכקגו רכז די יכ ,רכז ' סידנכ רמו ,סידנכ
 ןכפכ ומוקמ ונסו דומע) לוכי סיס 5)6 ,הילע בשיו .('מ 3 ?6קוחי) רפס תנינמ

WEDסנומק3 ומכ וכיגעו ,רכד ס5 וסו ,סײקו דעוע 737 ,הנומא .ויתתת , 
 סווכס
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 תנא pin pump קלמעב םכחָלַה (na םביִשְנָא
mnיכֹנֲא  Aiשארלע  ?= — pi 

 בשירי לעיק
yaהב וריבעתאד אופה =? "ב םיִהלֲאָה הממ  

 ra יי לקן ו -רמָא רֶׁשֲאַכ .עשוהי שעיו 0
 2 * a קלמעב zum קרָשמ ול שוהי דבעו

 קלמעב ap ann שאר לע רוחו as השמו
 וקיִלָס רּוהְו fans הָשמּו רשאכ m (א) : רעכנה

kiל  Enתוהו (אי) : אָקָמָר שירל  
 ==; םירי

 הב דיבעתאד א'נ

 : '3 hr תינעפ -'כ ע"כ ס"כ היהו : 'כ כ'5 גוי קלמעב ןרהא תודלות

N 

ham | וכרכ. man תל ססועו סיס wohn לודג ןרסמ נסו ינודפ יכ den Ih 
 ןיכייק סלועס ןמ סנכ ספלכ ססמ ינד6 (ס"י 93795( רמקנס ןייגמ סימס פרומכ .ךכר

 וללכ ךכ סידכומס סיילכ . סס  mnןפ ₪5 .םחלה אצו :קוס ךולכ םודקסכ
 סירוכנ .םישנא ונל רהב 235 יכנפ סממנמס תעכ .רחמ | :וכ סמנסו ןנעס

  hyטס  hansסיפסכ לעב) ןיעדוימ סיסנ6 ונע רת3 רתפ רכד +« ןתעייסמ ןתוכז
 יפל  votרוחו ןרהא השמו (י) . : ויס סיפסכמ קלמע - |  hanסיכירלט תינעפ)

 ספנס (3 WB an)כו סיס סיכמ לם סב .רוח :סייוכק ויס תינעתכט סכיתס
 סלעכ .

--530% FC HFC HIHI CH POPP OH EHI OO HIHI 

 רוא ב

 oft , סימעפ) 1597 ןכ זעונס ו ,(ד"י דכ ןמקל) סזכ nd ונע ,וגכ בת סככ
 תיפפרנ) ךלכפמ ךל ךל קוספ3 ם'מכ ,סנטססו ךרולס תלרוס דימת וכ מת קדקדת

 ,('ג גי רנלמב) סיפנפ סנכ ומכ ספתנמ mh סרוכנ י)עכ סיעודי ,םישנא :(% ני

 סק)ס) )ארשי סנקממ 5 ,םהלה אצו ,('3 3 ' סיכנמ) (Eh תייסו תקזסו
 ולינעתילל רמות ומוגכתכ ,םיהלאה הטמו „35 יכנ6 סמחלמס תענ ,רחמ + קנמעכ
 ,סעבגס כ dh סלע סנסו ,3לפפס) ידי וכ סירֿפע ,ידיב .'ס סלק ןמ ןיסנ סינ
 hen mb ופכי סס סנו ,סנוט) ססילע וכיע סיטיו סימסנגס לפרסי תל סריס ידכ
 ינפמ סוס ןינעס )כ סיסו ,סמת)מ) סרוכנו ןמופ ופיסויו וכ ותטכיו ללפתמו 109

 «on ןפ רעל רס6כ סלועמ dyphy ופכ Ab נ6כםיו ,דפמ קומו ןתיפ יוג קלמע סיס
 סכ סיכנד) סכות סנעעכ כותככ עגיו ףיע סיסו , (" גי ויטל( סעפנמ סתופרנ סעס

 ,שעיו (י) * (ן'נמרס ירנדמ) תוס סנסתסו ס)פתס לכל ךכלוסו ססמ דחפ ןכ !ע ,(ס"י
 ריכוס
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samenאדו 0  pn ₪ solar sedםכש  
 var en ann אהוצמו אהיפנ ארהַאד

koכ | : —— * ב ה  ahסם  

a. 22 1372רע הב רמו הב םוקמה  
 םתפנ לע -לארשי mar von won "לע

mem sa? nen 2שיָה רמאל  m 
 —— Ss שא 5 : : אל בא אנניכ ייד

 + 0" aq 4 : 25 Te יב

 = (TS DS 222 MN קֶלֶמש תצָתֶַאְו ₪

"ay an pay ame Sue םע Nm 
  ₪ Faמאו  aanרמאיו ₪ : םבַדיִפְרַּב

  RPונל-רתכ עשּוהילַא הדשמ יי
 אנל

 םישנא

 יישר

 וז 'פ ךמס .רמוגו קלמע אביו (M) :וינפמ עקבי רולסו ןונירפנס ומפו קוס
 'ס ED סיכמו סתו סכיכרל לכל | ןפוזמו סכיכיב ייפ דימת רמוכ סז לקפל
 . ינס ןכיס ועדתו יל סיקעוכ סתלו סכת ךסו 53 בנכס סכיימ .ןימ ספ וככרקב

 קת רמוקו Ten סקוכ ןכס ופול סיס ךרד) יו ופתכ לע 13 ביכרסס (Dh נסמ
 וכ רפמ רקס סדק ועגפ תיפינס ןכו סיים ןכוול .ןסט וסו יל ןתו סו ןפמ לוט
 קכו וילפמ וכילסס י: ןכיס עדוי ךיפ ויבפ .ול כמ6 526 תק תיפר 'ןּככ ופופ
 min דובכ יסי וכמפ ןפכמ ו וסופס ךלו יל .ונל רחב (m) :ןכשנו נכס
 ןכספ רעמיו (ב"י 93703( רענפ an ךנכ פרומכ ךריכת דונכו ךנקכ ךילע בינמ

2 
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 רוא ב

 'ס לוככ תפ סתיפכו רקכו :ןמכ רמ6ש ועכ וסס סוקמנ סניכסס ססילע סלנג סז
 a‚ ביר לע + רוקס ופ סקמ ,ארקיו(ז) .סײק lo ותויס רונעכ em)‚ ליעל
 עפוסי) וסע ןתפו כ'תלו ופע תלו בקעי תפ קחי ןתו וסומכו PAD„ סייקד סע

 ויס 85 תופנפנס לכ תפ סתופכ יכתפ ,ונברקב 'ה שיה :םרוכה ךמא] * ('7 לכ

 סעפ yon דיפפ ססינע תינקמ וס oh ,ותופ וסג 3 ten„ תלוכיכ סיקפוסמ רוי

 , עשוהי (ט) :נגנס ןרפב כפויס לוס קנעע יוג ,אביו(ה) - ph] ספ ונכרקנ 'ס קיס

 saw ןלכ גופכס ופכקו סירפל 317 כע3 סיסע דוסימע ןכ עמסינפ יסנס ןיכ פו

Du3ופויס סוימ ןכ ו רק סקמע ןכתיו :(ע'נפרס) ,סילגכפס 2375 ספמ ורקע  

 רמט neo ךכד ,ונל רחב fo)„ גי רנלמכ) ך) ת)מ תםרפנ ס"ועב םרפנ רסלכ
num 
Ne. 
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 :רֶׁשמְל ממ ₪ ינפל רבע ;רשמ-לַא הֹוהי
 = * I לארשי pa gas הקו םעֶה | ג < ב (

masnne יִּף am TTS 5 תיכה TOR em 
 - הס  raתכלת +  8m Trבפ 2

PN erףינפל דמע יגנה 0 תנא אָה 0  Spasאמ  Pe 
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 ססל ןתגו סויס ןיגע ,סס סכוס ספספ ,תכסס סי תפלככ ,יתהותו
 דנכנס סויס סטודק לע סכת ריסומ ודוכככ 'ס יכ סכוניעב ,ואר (טכ) .סנמ תל
 . וס53 , ויתחת שיא ובש = . סימוי (on תכש כרע לככ סכ) Inn וס יכסע ,סוס
 והבשיו (ל) · עוק)) ושיש סיס וסע רפפכ ןמס פוק)) ,ומוקממ שיא אצי לא

Tom I0 זמ  m 
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mans A)רַמָא מ :היּב הוה אָל 5  | 

 = er — = ni ּותָלְבֲא השמ רמו כ
Kayaהוהיל םויה  vom DOWאל ןיד אמו  

 A ds :-רשב האמת אל
 קלה ןימוי ?sm (וכ)

Em —— (>)המקל  natאָחְּבַש הָאֲעיִבְׁש  
Demיִעְבְשַה  mayהיב אָקְי אל אל :. mm 

 FE ze א"ב םבויב יהו 3 גובהה
91 und אט 

USE ER טל num we יעכטס 
 השמל רמאיו m) D NH אלו

 הוהי
 : '3 ו'ט ןוכרע . 'כ ה"יק סע יחיו :'כ ו'פ פכט תשש :'6 ם"יק 'כ pe ותלכא ןרהא תודלוה

 י'שר
 : ליטבתב hiess ןולו סתלכ don סייפפ ןוס) -סויס ולכ סימכ מממ לסבל
 סיליגכ ויהס תיכקס hm םויה והלכא השמ רמאיו (הכ) : סונג - תרמשמל
 וכוס (sap ונכפ סכדיכט תל ססל רמת וכ 05 5 סמ he וקכ עוקננו 9
 קספ Ans סינקוד סתומ ספר סויס תכס (Do כפל BR וסמ וסונמסו ונפל
 וסופכמק 65 סויס .סויס ל"ת סע וסוקכמת 55 סויס סככ רממ דוע דרי לו ןמס

Ann 936וכ סיסי 55 ןמס לוס תכנס .תבש יעיבשה םויבו (וכ) : וסוקנמת  
Ab 

AAR RAR RRR 27777777 22720007 22 22 2772 7 22570222 

 רואב

 , עיסכס 5) סח ,סיעלות סוכי סז י'עו וק3 ס)עתס עי)תטס ךכדכ ,וב התיה
 ףיסוסו , Dahn 3תכו ,לכוי ןמס ,וב היהי אל (וכ) om„ וכ זתיס ל ןכ לע
 ,נ'כע *(זי '3 תיפפרב) vpy לכת כ עכו כוע תעדס ןעמו ומכ ,רכוקצ תפסות 13
 ,סינדנ) סירמפמ ne סס יכ dba“ רול3 תפסות ןפכ ןי6 סרנס יפנס סופת וסו
 , יעינטס סויכ תנp סיסי = , ותטיקלו ןמס תדירי ןינע) ab רעולכ mac„ וס יעיכפס סוינו
 .nen כמ5לס ןכוי לו ,ןוט6כס רמ6סס fוסנ תכט תכיתו ,ןמס וכ סיסי 8) ןכל

 , תכש יעיכסס סויכו כתכו וכול קתמכ כ"ז י'טכ קיתמס ןכו .וכ ת)מ ילפ לכ
 'ס קדק סנס ,וב היהי אל תבש :םרוכה רמא] .ונ סיסי } ןמס ,וס תנס

 'כ ןנסנ) וסטדקיו כמלכ on , עונש 393 דימתמו נפכנ now ידי Io תנקס 8
 .נפרעינע סמל יכסוסעמ ,םעה ןמ .ןמס פד ,יעיבשה םויבו (זכ) .[("י

 טקננ



 בק תלשב ומ תומש פולקנוא םוגרת

 Mm רֶׁשֲא אּוה םבָמְלֶא ל קלט יראה חל
 אָהבש אבש

ai — HR = NED 

mה דמי  TRהוחל  
HASTןיִדיִמע . Sansופא ופאתירשַא תרא ךחמ  

 ןדלשב ame לאו NETT ו
 - ' * Ya no .ןיִדיִתע

ame Dammועְנְצַא  As137 ףֵדעֶה 2  ?>= 
 : : רהב — mm : אָרְפַצ דע nah ןוכְל

en —8 (73)ותא וחיניו (דכ)  Par 

 דיִקפד מכ אָרְפַצ
 שיִאְבַה אָלְו הָׁשֹמ הָוצ רֶׁשֲאַכ אשחר ירס אלו הָשמ

 המרו ליעלמ ₪
 — en ןרהא תודלות

ugs 

  DENסווטלס תנס תסרפ ( mטסט דע 'וגו וניכסו יפסס סויכ סיסו ססל
 רמ5 תלו תֿפ ( Doכותכס וטנע ךכלו סככ רמו יתיווטלט 'ס רכד רפת סוס
 דע ול רמפס  mh.ופא ופאת רשא תא (גכ) :ללכס ןמ וקינוס סנו סתנקמ

 לכס סויס ופל רוגתכ תופל) סילוכ סתלס סע ( mEסיכיבכ סתלס סמו סימי

 לסבל
oR RRR RRR RRR RRR 

 רואב

 ךוכנ םולקס ול רמפפ סמ סתע דע (on לינס A) dem ,רתומכ ועעי סע וסונפסו
 Den‚ ו65מיקכ סיספת ויסיפ ןווכתכ יכ 'וגו יסקס סויכ סיסו ןופלכס סויכ וס

 , ןופפכס סויפ ,'ה רבד רשא אוה .ת3סס סוי ל ולונכ סתע סס) עידוס) ידכ
 sohn תופעל ו ,סטס לונכ) תוכט) סיכייס סת רקמ יכ ,סכ) יתדנס hd יפו
 ו'ית יכ ,ככג לקסמ לע סנייפ יכ קולקדכ ספק תכמ ת)מו ,םפנ לכופ ךרופ) וליפ6
 סיסו ,סתינמ ומכ 937 ספ תכנס תלמו ,'ס) יס mas דעסו , סנקנ ןוס) DB תנס
 תוכוס) ת"ינס ותתפ תתס ו'יתס וכסת רפפכו ,תקלד לקסמ לע תתנמ תויס) יופכ
 Jon תנעע כונעג Bra לונכ) ,'הל .םדוק לע תנפ ,שדק תבש asp„ ןוסנ לע
 סכ bרקיו) ,'ס) mas ןכפס סתנקו סעימסס mes סככו .יעיכקס סויכ ותכפנפ
 ויסס ליכסב Abb ,וסע לקפמ לע תתפ ףטסכ דקנס) כ סיסו ,יומ ,ופא .('3
 ‚3 דקוג ןכל סיכלמס an וס עינב סעעב (jun 898 nk רכוסמ
 (se סויס וכפל uns תופק) סילוכ סתפע סמ ,ספמ (de כמ סנסו .(ס'נקלס)

 סתלכ ben weh ןושל ,סויס ונפ3 ons nen„ לסבל סילוכ סתם סעו ,סיפי
 אל המרו שיאבה אלו (דכ) .סולג) , תרמשמל :(י'כ) ,?יפנתנ )וענ ןושו

 סתיס
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 המו הלנמ םפכ Yan םכחו ON יפכ שיא
say לע mn ְּרַאָתְׁשַמ Oy 

  | mm - Daאָלְקח יששה םויּב  Eon 2יִהולע
 mm :רׁשפ שמש רַמעָה ינש הָנׁשִמ * ומקל
 וטקל זרֶאָתיִתְׁש אָמֹוְּב ya ואביו 80

 כ ל \
0 * Beh AN? (22) השמל: ran An 

Sms יֵבְרְבַר O2 םהלא 
SEN) (23) men) —J : סעספ םחו IN תודלות 

 : 'ןוהל
 י'שר

 סדטכ She .סמנו שמשה om (אכ) :סיעינתמס לכ ךרד ןכו וכ סתוס ל
 893 סיעעוטו ןסמ 75 סלועס תומולו םיקככו סליק עמ ןיתופו סילסכ ססענ
 סמתתמ םמסס י"ע ןירטופ pto רספ נרסי לם ןסנס סמ סיעדויו ןמ סעט
 : תותימ עכרפ ףוסכ | ןירדסנסכ ותעגודו .(2ו"עלכ ריכפ'נטסיד .סמנו :ריספעו
 רעעס ינס סילפכ וקנמ ססיגסלכ ןתטיק) ph ודרפסכ :הנשמ פחל וטקל (בכ)
 , ומעטו .וקירב תנסל סנתסנ סויס ותוק (Den „Den on סדנמ םכדמו .דקל
 :(תיכו סעטכ סנוסמ 5 דסל) .רמועס ינפ ביתכ נסו ויס סינסס (TO ספ)
 ססל דינס 6% pas דמנל ₪ ןפכמו סימימ סויס סמ וסעפ5 .השמל ורדיגיו

 ססמ .

—3330994090009000000 0000000000004 0 09 PC 0 HH FH HE 

 רוא ב

 לכ ךכד ןכו ,(לכ ןמקל) וכ סתיס 89 סערו טיֿפנס לו Ankos ןינעכ , עינתס
 סיניכ ,םישנא וריתויו : םרוכה רמא] .(תליכמסמ וסו י"םכ ןוסנ)) ,סיעינתפס
 than‚ רמפל תוליכס man ,רתמ) ןמס ת5 ולפי כ יפו וגפדס סנמ ינעקו
 סנומפס Sp דננו ,ונממ תדכפכ יסו סכוטמ ופפנ כסתתש תורססו יניכס םנוע סוס

 לכ, ופונרפכ ,שטשה םהו (אכ) .['סכ וקעכו וכיפפס נס Ju סקמ ססינע ףולקיו

 on„ 5) ומלעב קמטס יכ ,וינע סת םעעס לול סיס רסכ ,סמס יסטע ספ
 pמסס י'ע ןיכטופ ןופל En" 3תכו רספ ומוגכת ,לפכס ילעפמ לעפנ ןיננמ , סמנו

Onnpnהעיורפפ גנוסיוורטפ עכו ,ןפדרעװ .טוָמופגפיומ 8"ננ) ריר'פנטסיד סמנו , ריטפמו ; 
 לעס Adna רספ 'י6 (ב'ע וס ףד) סעו ,נ'כע תותימ '7 ףוס ןירדסנסכ ותעגולו- , (ןפר

 ,רמפמס רנסל ן'יווס םומס ספוכ ךכסו .ם'ע יעכעס um דנו למגס סמ; סיפסכס ידי
omםמסס  ‚pnוללמקכ ,הנשמ םחל וטקל (בכ) . סמנ 15 םמפס ססוס רסלכ  

 wen‚ וש ,השמל ודיגיו .דחפנ רמעס יש ,סינפכ ופכמ ססיפסלכ סתטיק) 6
 וסולפפו ; — —

(orösn ((ןעכייוורע. Distemperare - pyh Stemperare fps ר"יפנעםיד (1 



 טיק חלשב ta תומש
 רָמַעְב דס ₪ : טיעממהו
 טיעממהו הָּבְרַמַה היִּדְעָה אלו
 ולְכֲאוִפל שיא Tann אל
 קרשמ ser ₪ : וטל
 san רַתֹו-לַא שיא םָהְלֶא
 as .ועמש"אלו ₪ :רקנ"דע
 aan Drag nam השמ

ey rm am 
 : השמ —— — שאביו

enרֶכֹבּכ רֶכְּבַּב ותא ּושקליו  
 שיא

 : '5 ז"ל תוללכ רקבפ : סע ספ וריתויו

 י'שר

 הנתאב חתפ

 פולקנוא םונרת

m)אָלְו אָרְמּועְב ּולַבְו  
DINרעד פאר  

 םבופל רבג en אל
masרַמָאְו =) :וטקל  

 קל שנא ןוהל זרָשמ
Neאָרְפַצ דע הי גמ : 

 ןמ op תו ₪
 Na ּורָאְשַאְו זדָשמ
 ׁשיַחְרּו אְָרְפַצ דע היֵנמ

pm ma men 
 וטקְלּו אג : הֶשמ ןוהילע

mn!רַבְג רַפְצֶּב רַפצְּב  
 םופכ | :

 : 'כ ו'ע ןיככע שיא ןרהא תודלות

 תלוגלוגג במוט לע ףידעס 5 טוקנכ סברעסס וקכמו ps סמ ER של רעוע
 סטענס לודג סג on תלונפוגל רעועפ רסס hin כ טוקננ טיעממסו וגסקכ רק
 , שאביו :ספר eb .םיעלות םרװ :סכינקו ןסד .םישנא ורתויו (כ) :וכ

 סמרו םיֿפנס נו רמפנס ןיכעכ עינתס ash שנה סנתתנס ךופס Knapp וס
0 

III 9 HH HH ICH HIGH FOOT IT H CHI GH HH H HOLE 

 הנ אב

 eh ,רמעב ודמיו (m) | :סתיכ) ופ3 רעכט m סס) ספענו ,רשפ5 יט רנד
 , ןלספ3 eh mad רפע לע ףידעס hd עוקנ) סכרמסע ונע ,וטקנס סמ שי6
 סנווכס ,רקב רע ונטמ רתוי לא (טי) + תלגלגפ רמעמ nen Pin 53  טוק)) טיעממסו
 קר ann„ ולכפל mh כו ,ונספ  ןוקמ mare ונכפ וכי כס וכ כפםי סלט
 bרקיו וסועכו] ועפס ו סע סקכד סיפנפ pin „ran ועמש אלו )2( .'סכ חעני

ven 6וכיתוסו ועמס 5 ויס סיטעמ סישנ6 יכ ,[(6'6 רקיו) וינ6 'ס רנד . 
 Sp in hin‚ ,ונפתמ 3עפ דוע כמנ ו ,סמר (am סמר ןומ ,םריו
 ,סינפל סנינגס סקתענפ ךופסס ו'ו סעו  ,גסי כסי ומכ | , סלוקכ ם'יכס פויסכ יורו
 bוסע ,(ד 'י )פקוסי) 'ס לוככ DAN ןמ ונילנסל ץוכק) סנתקנו ת'קכ | תוכתטס) יופר
 ףוסננו םיפנס ס)תתכס ,ךופס רקמ ו'ס ,שאביו .[סוכ וטרטו ,ססכנס ןינעמ

 עינתס
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 — RT N? Da חרשמ (an אוהיזהמ
 ןובל ײ am :יּ sand תה ןהל הפ SE nm Sg םבָחְלַה אּוה
 אמגתפ ןיד ו :לכמל רֶבָּרַה הז (פ | : הָלבֲאְל *
 הינמ וטקל ַײ דקפ יד ונממ וטל הוהי ms רֶׁשֲא

 ןינמ mb ארוע Bo המ as פל ט שיא non שם 23
"onה = ןוכיזרשפנ רׁשֲאל שיא םֶכיִתׂשפנ  
Yaהנְשַמִכ ןבייוׂשעו ₪ + ותת  ea; . 

 :רעזארו יֵגְסַאָד וטל ee en וטקליו לארשי 93
 ולכו טיעממהו

 י'שר

Ppo(וט) :ופסכ וסוקכקיס .אוה המ ועדי אל יפ :  „Byרפסמ :סדפ סש  
 : תלוגלונ לכל רעוע ותקת ונסקכ (ER םיפ DIED ץנמ יפכ . םכיתשפנ

(N)סכרס ועקלפ פי .טיעממהו הברמה  ENודדמ .סתיכל וֿפכסכו עעמ ועקנק  
 רמועב

HIHI HIHI HH HH HF LE0900009 9090000009000  

 רואב

 5וסס = ןילינכ ויס pen = in ןוסל וספ יפלו ,וס סמ לט ומוגרס ןמ ,וס
woולמ6ס ןוסל ותופ3 סקמ וכתכ ,סמ  Tools mom)לכי ינכ ופרק  ohומפ  
IPספ לע  vonוס ןמ סירמופו סיסמת , maס)לוכ )"וס וסכיפ ןכו) וס סמ  

 כונס וס m ליפס וסומכו tn)„ כ תיפלכנ) תוסס רגי ןכו  ,(סנכ תומס
 סכתכנ םדוקס ןושכו ליפוס  ,לכונס ליעס 6 3ותככ ךיככ סיס 65 ,('ז ג רתספ)
 ,(ו'כ פ 06( לופס ספ לע סירופ alba סיפי) רק ןכ לע וכעילוסל 60 ,  סנינמס
 bכקנ סמ סיעדוי וכייס 6 , תוכנמס סתוסנ סירפופ wor ןופנכ סנתתמ כתכנ 55 ונֿפו
 Pyd ססל ןפיו : ומכ m ןיכעמ וסוטרפ ע'נפרו י'םכו . (ס'כסכס ירכדמ) | ,סירופ

 , ולכא יפל שיא ונממ וטקל (וט) -('י (op סכלכפמ תפ von ach , ('ס 5 לפיכד)
 ותלמט וכמפ ע'ומו -סלמ ספ ,רמע .רקננ רקנכ סס לכי יכ Dip סנכי נס
 סד6) תולועס ’3 SB סס) סו סיסו | , תעלוממ תלוגנכתמ 853 עמוסו סיליכ נ"מ
 לכ) טיט תופפנ ןיגמ יפכ ,םכיתשפגרפטמ | . ינטס טיעמי דחלס סככימ סמו , ינוכיב
 תברמה . תמלמומס סלע 3  ,וטקליו (זי) .תלגלג לכ) כמע וקקת | ן)ס6כ דתמ
 סנסק3 לומל סתעדו = , דעופכ ועק) יכ ,טעמ וטקנפ פיו סנכס pls שי ,  טיעסמהו
 וסז יכ ,סכמולמ רועמנ סדעכ עוקנכ סס) סול כ יכ ,,סחמ סול כפלכ תוקע
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 mp חלשב וטתומש םולקנוא םוגרת

 D7 םּפְסְהִמ קד רָבְרַמַה pam Sm יפא
 י י ל

ses a pk:ארו = | :ץֶרָאָהי לע  
 -לָא שיא MEN לארְשי"ינְב . !MEN לָארׂשי ינב
 ועדי אל וכ הו וה :ןמ ויחא ירא אוה אָנַמ יהוא

 אל
 המ

 :סע סע קר ןרהא תודלות

 י'שר

 bמקסונו ססיפה ןוסנ ספסוממ ל"ו * רקמב וכ סמוד pr סנונמ -םפסוהמ קד
 יתס ןיכ וכותכ ספסוקמ קד 937 סיסס וֿפכ נטה תנכסמ סכגתנסכ MEN ןופנגס
 "יי רופכ .רפככ :ןננס ann 'כ ףנקמ סגרפ סונקנוקו Son„ תונכס

(Anisסדס יוסכ יכנ ןנירמלדכ רוס ענכ ןימ פוקו ריג יככסכ ריגכ קדעד  
 תנקכ Dan בכושו רינכ סיס קד ערֿפ לע bדינגכ ריגכ קדעד .ךינרוסו רינס
 (פז"עלכ .טב"כיט קד .רינגכ רכוסמו' םולק תומס רופככ קד וסוריפ ןכו ןרֿפס לע

Dosןיסו יכנעס כ לע וכ תפסות סונקנול סגכתס רינכו סלעמלמ קד 33 דילגמ  
 ססל ןמיו ('5 ל6יכד) ומכ וס ןוזמ תנכס -אוה ןמ (OB :קוספכ סכית ו

Pyd 
0720 27,27 227 0707702027 777707707777 0077 0207 000220 

 רואב

 yo קכ (om son)‚ כיכנס ומכ דכל ד"מלס ול ,(ט"מ גי פרקיו) קרקרי וכ
 b'סס רסתס רת יכ ,('3 ס סינסת) יניגס : ומכ ,'סס ימולעב ספ יכ ונ60מ 5) 73(
 bוסו לופכ ןיעס וננמ 65 תופככ תויתופכ קכ ,וסונפכ ןכ לע לעפס ד"מלכ נמי גס ספרכ
 סתעדל סיסיו] לונעו לגלונמ ספסת פרס derots ק'לכס 3תכ ןכו ,!ונע ומכ וסריפ
 קד סיס ולס רינכנסס רנד ,ספסתמ קד ונכופס ע"כ נתכו ; [תויתופ עככ6 ןכ םרפ

 רופכ י'טכ ןוש) ,רפככ .(טנרָאקעג) יונכקפס סגרפ ןכו Ara„ לנ ערזכ ורמפכ
 , (סולקנו6 ןוסכ וס רינכ 9707  [(ךיר ,ןעפרהָטרֿפג) "ננו ע'נעס '5] ו"עלב פ'דיעיי
 קלעד , ךיכרזסו כינס ,סלס יוסכ ינג ןנירמסדכ ,רותס 235 ןימ וסו ,ריג ינכפכ

 ווכיפ ןכו ,ןרֿפס לע תרקכ Tan ככוקו ,רינכ סיס קד ,ערֿפ לע דיננכ רינכ
 , (עניד) "כו , סע"ןונעט 375[ ז"עלכ ם'כניט קד ,דיכגכ רנותמו םונק תוטע , רפלכ קד
 ןיפו תירנעס ןוסכ נע וס תפסופ סולקנו5 סגרתס רינכו ,סלנעממ קד דנג דינגמ סיסס
 ןיפו ,רח6 ןפופכ סגכתמס קונקנופ ירכד תל רב ל"ז ן'נמרסו ,נ'כע קוספכ סניפ ול

„holסיס ותתנסנ סג, | ,רפככ קל 369 וכופס ע'כו  p7לע ריגרג תנומ סיס 5  
 סוקמכ רעפס סמ סע סיכסמ ספסתמ קד כותכס תוטספמ סרנס יפכ סנסו ,?"כע 'כיגלג

Anhסמ ועדי נפ יפל ,אוה ןס (וט) .ןכ) סע רפככ קדו ,לג ערוכ וסו (6"כ ןפקנ)  
 וס שה —

 + (ךייכ רעד ,!עבענ רערָמ Kuno עכערָארפעג רער) Gelee , ז"עלכ "דיני )4

 (ןייפ - טרמ - ןכיד) Tenu - ז"עלכ ם'כנע )2
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 וָלְת רקס nen -זרָא Dam Yin -לעתו
 התה הה wen תבכש Anm "ללבו הנפה
 דרס np אלט לעתו ( י) + הנחמ ap, Sm למה

 תַקיִלְסּו (m : אָהיִרְׁשַמְ 6 Am am תבכש
Anm A:אלמ  nm * 

 A רבדמה ש"מ 'עו ירק וילשה

 :ס סע תבכש :'כ ס'ע לפוי וילשה ןרהא תודלות

 ירשה

 .לטה תבכש התיה :ד6מ ןמשו ףוע ןימ .וילשה (גי) :דרי ןנעסס סוקמל
 גטס 'ונו dpa תדרכו (ס"י רכדמכ) רמו וס רחל סוקמכו ןמס לע 3016 עס
 : ספוקכ תנומכ וס יכסו | וינע לט mm רוקו וילע דרוי ןפסו ךרפה לע דהוי

(m)סעמסכ .'וגו לטה תבכש לעתו  poonסממכ תפלקל ןמס עס לט סלוע  
 סותסתו לע 853 לש תרפופס למת oh ab ann ת-קנ סנוע לע ךרדכ
 ןמ סנופ נטסס ד'כו) nis סלפמ סלנוע יס סעסכ on סיפ תק
 :('ונו רכדמס | ינפ לע סנסו וכו ןפס סלגסנ כעס תנכפ תולעכו ריוקכ ןרֿפס

 קד
-935000999%%5%9%%9059%%%%%%%%%9090%5%%%%5%%%6%09946%- 

 רוא ב

 יפ3 לינכו (en ,ףוע ןיפ ,וילשה (a) .[('נ קוספ ליע)) ענס) (on  וגלכ5ב
 ןמסו ,סיתע) ן)טס ססעמ סיס עעפס 797 לעו (ןוטטכטוו) 'ככ ורתפ) סימנכתמס
 רנדפס 56 טת סתפלוס יכ לע סתנונת רקע יכ ,דימת סס) סיס סתיימ סיספ
 ססמע ולס סיס 3" וניתונר תעד סופו 53093 סוס )סקס לכ ת6 תיעס) סוס
 ונולת) כסנס לעו סת'ס לע יכ ,ספככג ןכו ,ןמס <m סנסו וסס סויס ןמ
 ופ לת סויע רטכ סס) qיסוי סמו ןסי סמ יכ ,סתופת ת ,ססע ינס ססינפנו
 Son סיפנפנ סס ןיטעמ לכ יכ ןמס ןינעכ ךירפתו ערפתפ סערפסו , סימויל
 3 6% יכ סופתס תורנק3 ינעס Vrd ןיגעו ,ס)ועבע גסטכ וס יכ וכפס ןינעב

Da)כטפכו = ,עכוט) סתלו לוק6) רעב דליפת ןפככ רמי רפפכ עול תע 393 ונממ  
 סירפס סכסע ףס6 םטיעפמס : רמ5 רספכ ככ עפסב ונממ סס) ןתנ Thn וכ וופתס

Ar 93703)כ'כ ), Wahrן"כמרס ירנל ןוטפרס ונינע) כקו וסס עפעב סימי עדת  
 .תועל לעס ךרדו ,וססכפו ןמס ph ספנמ סיסס ,לטה תבכש לעתו (m) .(0'ז
 — * כנדמס יגפ לע סנסו וכ לעס תנכמ סלע רסלכ ונײע ,הנהו
 )13 3 תיססרכ) I genn ןוסל 'ףנקמ, wann םולקנולו ,רקענ רכס כ ןי6
 סיסי ז"פ)ו , תופלתתמ ךמססו ן"יעסו ,לעפס ן"יע וכ סנפכנו ,ףסת ופרפ כ"6ו]
 ,(ו'כ ומ b’ ס'ל) Haan Inen לע , ענדס תסת סריתיס תופסו , לַעָּפ ןיגכמ לועפ

Jam23 לכ ממ | תוכב)  bydןניסס 3תכ ע'נפרס 35 , ['וכו ָסְסַפְסִה סֶּפְסִח  
 ל ן'יעס ופ ,('נ סמ (Drop תיפיפי ana ן'יעסז 6'פס ולפכיס ןוסנס טפסמ יכ , ןולג

m 



 זק חלשב ומ תומש
 mm ונפל ap לֵאָרׂשִ
 mo Don עמש |

 mars Pos רב
 רָּבְרִמַהלָא non לֵאָרׂשִינְב

mm Tas Famקדָאְרִנ  : 
 ww —5 ןנע עב

mas aim ame) 
 תנולת"תא .יתעמש סי :רמאל
 -ללַא רכב Sen נב
 ולכאת םביברעה ןוב. רמ אל
 םכֶהְליועְבְׂשה Span רֶשְב
 mm ינָא כ םבָתעַדי
 ברעב m ₪ : םככיהלא

 לעתו ש"מ ץרוש רחא שגר

 י'שר

 פולקנוא םוגרת

ap bar u 
Nomןעיִמׁש  
— 

MMOליִלַמ דב  Pas 

 Tan לָּכ שבע
INYEHN) Syie 

 ייד אָרָקִי NM אָרְּבְרַמ מל
 לילמו m): —R יִלְגתא
 : רַמיִמְל זרָשמ םבע ַי

(a)עימׁש  u,זרי  
 mi 332 זרַמעֶרוּה

Daרַמיִמְל .ןוהמע  
 Ham אְנשִמַׁש | ןיֵּב
 ןּועְּבשִת אָרַצְבּו אָרְִּ

sandיֵרֲא ןּועְרַתְ  NIN 
 (me  :ןוכָהְלֶא יי

 אשמרב עימש א'נ

 : ןנוסכ 5:5 nam תעסכ DO) 1m ךכיפנ 53 נב (Do רטפ5 סיסס דועו
 וברק (ט) :סינגגקמ סכתל סיעמוסס

 סוקמל
 * וילע םנילמ םתא רשא סיכקסס תֿפ

— 9 HIHI IH CHF ICH CHF CHIC HH CH HH PH HH HH OLE — 

 רואב

 וברק (ם) .'ס לונכ
 יכ ,רבדמה לא ונפיו (י) . (Bin) . ןנע

 no תוטנד סכז ,  תונולת] (בי) .(ספ)

 Dh ולכת (mic לקנכ סת סכ) ותתנו
 דומעכ (dom ךלוסס ,'ה ינפל
 . סעסנכ an ןגעס סיס 23700 ךרל

 , סיכלמ ןרֿפמ

 ן"וגס ספרפכ סיעדוקס סכיתננת פ'דס סנט ףלו ,ןו סנמס ערס יכ ,(ע'נפרס
 833 סיסי ןכנו ,קרוסס סוקמכ ץונק (mo יכ Bit ססכ ph מ'מ ,סםונל 803

faסוכ כ'קסמ ,תנס סוקמכ  Assולכאת :םרונה רמא] .[םגדס סע תכס וכ  
 לענס * נע טתנמנ | וכמלק סתנונתכ ססיככל 79 (and רעכ סידקס ,רשב

 וכ;
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 : אנע = ןוהפענהפ Ana הֶשמ רֶמאָו ₪ :ונילע
 אָרְסְּב אָשְמַרְּב ןובל י יי ep הש רכט ₪ טבל רשב Sys םָכָל הוה
 aan מחלת bar .עמש בשל רקבכ חלל

MMםֶכיִתְַלִּתִַתֶא  igרג על  mE 
 ןימערְתִמ תא יד כספה ה! .ER >דמ ונחנו וילע םנילמ םֶתַא
 אל המ Nam יול a ar םֶכיִתְנלְת ונילעז"אל
 ןהלא | ןוכְתמערּות אָנְלע -לָא "men TAN ₪ :הוהו

 יד nm לע 8
Ja pasתרדע ל לא  = ₪ Ross mon TEN 

 Nmey לָכְל רַמיֵא לארשי
 2337 עימש אינ ןותמערתת אינ

 : 6 י"ק ןירדסנפ אל : ' ע"פ ןינומ וגחנו :,'6 ס"ע fמוי - 'כ 'כ תוכככ תתב ןרהא תודלות

Yon 

 ותייכקו ותוטנד ינפמ | וליעפת 'לכ | וכילת םרפכ קוקז mb ימככ לעו +כר 3901
 סיס ספ וס ססמ לע סעס ןליו ומכ ונעפת לכ ופכפמ יתייס ספכ סיס גש
 וכלה עמסמ וס ויטכע wann 7( וסרפמ יתייס pin קרקנו ד"וי וכ ןיקו סגד

Eh(ד"י רכדמב) סינגרעכ ומכ סיכחק  winרשב (ה) .:סדעס לכ ת וילע  
 .סלכ סמו .עכוסל רטכ ןילכופ ןיפס ןרפ ךרד vun ךדמ) -עכוסל ו . לבאל

cn) mbו רסס יפס ןגוסכ )55 סהנסס יפל  כרעב לקו רקככ  
 סכל ויכ | תומככ סברסק | ןגוסכ קנס לפס רפ5 לנ6 סתנ לכ סל

 דועו
_—3090090000000000 900040000909 4E9H9C0 CH HH FH 

 רוא ב

worvoסתנילס ,('ג זי ןמקל) סעס ניו ©, ליעססכ  Soמפ ;(מ'כ די רנדמכ) : 
 ססינפ תוונתמס תויטועסס תויתופס ו תולמס יכ on„ סנסס תקו ןי6 יתעדל

zaוסק סמ יכ = , ססיניכ  monסנו)ת  Pbתלמ סע 6'כ רוסי  „boסמו  hop 
 נע דת לכ סכוימ סינכ סיטכט him רטסכ | ,לע סע סלוע) רכוקי כ .סניל ןינעפ
 sechs ססינפ תוולתמס תויסומסס תויתוק ו תומס ילי לע ולדכוװ ,סינופ סינינע
 תוכוסל קנס תרומת גדס Ai יתעדלו ,ם'ע רכדמב 'פ םירכ דקפ סרט סוכ יתכרקס

 סע פ'כ נו ,סנינס ןינעמ סנונתס ןינע | קוסיט ומכ ,סקותו סלרוסס :תנלפס לע
 , ן'וג (men טגדסו ןגל וטרטמ Sen נפו ,ןול וסרפס עדנס ידכ ,טפסמכ סנס
 וכמפמ שרפי ,'וג םכל 'ה תתב (ח) . סנונתס תונק לע onen ול63 סכוימ וֿפ
 erh יוס 'ס .יכ סתעדי לוכקנ רקנ. wm סכ) 'ס תתכ יִכ |, ןוטפכס

 ןרֿפמ ;



 זטק חלשב וט תומש סולקנוא םונרת

venרָקבו ₪ ארצו ₪  Tag ZEN 
ey. le)שמש - יי  meהוה  ann ya 

mהוהי"לע ײ לע ןכתמעה  Mamaונולת יכ המ  
NIMהדַמ  INונילע ירק — . 

 ןונתמערתמ עימש א'ג
 : 'כ ו'פ פנע רקבו ןרהא תורלות

 י'שר

 יוס a 635 .סיפילומס ונתנפ 6כ יכ ועדת ונתוס סת5לוס יכ ונ) סתרמפס יפל
 סנסו ande דונכס לע 6 -םתיארו רקבו (ז) :וינסס ת6 Bo ויגיס סכתפ

 ודיכ תנוכיס m סהעדװ ברע סק) mb ךכ 6: ann ןנעב ספרנ 'ס דונכ

 סקלקס ןגוסכ 60 (m Da סנגתי תוכיפמ סינפכ כ  ך6 ןתי רסנו סכתופת ןתיל
 כוס דוככ ת6 ופרת רקנכ ותדיריכ TI סתנסס סקלסו dhby סרכמו ותפ
 סטמלמ לעו סנעמנמ לטו וגיכסל MINE םיפ רקנכ סנס ךרד סכל וסדירויט וינפ
 סע . המ ונהנו י'ס לע רח ומכ .'ה לע םביתנלת תא :ספוקכ םנומכ
 סכיתוככו סכיסנו סכלכ mh לכס תפ וגילע ומיעכתס .ונילתיכ : ןיכוסח סגה

 כרעו

--%+90%900555955590%5555%55555599599%595%%5%6%%90-- 

 רואב

 עג ספרס לונכס do סז רעל 65 ,'ה דובכ תא םתיארו רקבו (ז) . טתופ
 ןוככס, ל"ז ן'נמכס ann ,סס) סקרככ | סעס 36 ןרס5 רנלכ וסס סויכ יב
 עסנ סור סיס ןמ ותופ זינס ו)טס יכ ,דפמ לולג נפ ןמס רנה סיס יכ ,יניטב
 וו |, תיספככ סקעמ ןינעכ Sun סכיֿכי סס) Yin ןפס }36 ,ס)ועס ךרדכ ותפמ

 תיס6רב) 'פ3 סוס רמלעס Hamas וננתכפ סמ ןייע) תופס ןיכ Pit 13 Hyht סמ

ph ,)'3 3למל  Sch msסכתפ יוס 'ס יכ ועדת ככעכ סויס סכ) ספעי  
 כקנכ סכ) ססעי רח לודגס 5953 לנ6 ; רכדסכ ןת)ש סכל ךוכעי יכ msn ןרפמ
 ,ויתוכוכנכו ויפעמכ ססעי Sch ןרפכו סימסכ 95 m Seh ,ותוכנמ לונכ תפ ופרת

 תונוסנסו סיונס לכ ת5 ןנק) ןיכנעכ ,ולונכ ph ספרי סקס ססעיק תופנפנו תונודנכ יכ
 ןכו ,(ט"י סע) ילונכ תפ ודיגסו ניתכו nr)„ וס סיעסי) ידונכ Dh ופכו וקנו

 ,יננתיֿפפ וכ סנכת לו 'סל כקי תי ןוחמו רמ6ע וקנו תעד וס ןכו ,סינכ
 ,('ג למק סינסת) וסעדתו סד סמ ומכ ,ןיכופפ ונתנ rd‚ = * ף56 Sen ונהנו > )'כע

3cmansולי)ע וכינתפ וג ימ ,סונע ךרד וכפל „)37953 סיעסי) וס  , = wohlסכיתנ)ת  
 SER ומכ ,(ןפקב) win יופלסו ליעפס ןיככמ סוסו bene„ ,ונילת] - 'ס לע ספ יכ
 םרט סיטרפנ ק'דרס תכ סול סנססו תגס סוקצכ םנדס נס קר ,(כ'י m תיפפרכ) 897°3
 por נו or„ םרוסכ כ'נ כנס סניל ןיכע ןיכו סוס ןיכעס ןיכ לידכס) ידכ וספק ןול
 פ'כ קר סנונת ןינעמ כ ו ,(ד'ג דכ ספ) ומוקו win ומכ |, סימעפ) יעפסנ

 טפסמכ
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 — 0 =יָהָו ₪: אליבא
 כ .ee הרע נופה" וששה ! ןּונָקַתיו הָאָתיִתִש -. שש
 Ei ןטקלי לע pam TON לע Mita הָיָה ואבי

phםוי !םוי  ao!ם" םשמ : . nn2  
 יב הואשמה ללַארְׂשִ "2 לב לֶא —* ya יִנָּב 522 Tas אה

 אֲעְרֲאַמ gem pas איִּבוה m > ahym ברע
‚Don 79 DAS 

 םירצמד

 רקבו
 * יכ 'כ סניכ + ו"מ סיקכפ - 'כ ויק תכט היהו ןרהא תודלוה

 י'שר

 vos לע .הנשמ :תרממלו סל .הנשמ היהו (ה) : טוקנל תכסכ ולי סנו
 Den סיסו וקיכי כס mh רמופ :עונסס תומי abs לש סוי סוי (Dip סיניגר
 ועקל וכו סוי סוי ודמיו ועקני רס6 לע סרידמכ סנסמ וכמי | וליכיט רחל

DDסיספ ותעיקנכ סנס  en) him)סנטמ  > yonסויכ סכ) ןתונ וס ןכ לע  
 סימעפ רמועס תופלמל תיכ3 (1 ז"עלב ןוס"יופ סכרכ סככ ןתונ סימוי סחל יססס

onsםירצמ ץראמ םכתא איצוה 'ה יכ םתעדיו : כרעל ועכ . ברע 0( :סימוי . 

 יפל
HH OLED1000000900090 009 000000000000  

 רואב

 , וילע ןגולפי ו 'ס תעוסת ןמ ומלע םפייסי כ dhpot וס , ער עגפ וסרקיש 16 937 ול
Son’ -Jshסיסו = ,1י5 סוקיו  drןתכותכ וכעיס 3093 כ'תסו 5053 'ס וססנכ ןויסנס  , 

 (ס'כ ,וע ליעל) וססנ סטו סעט וסזו ,ויכע map כו וכ ותטניו | וניפסי ספ רפונכ
 .'5 סויכ תדר) ןמס ליתתכ יכ ,ופלר) ,יששה םויב (ה) .[ןפכ רומפס ונסנפ ןעמנו
 ת6 יססס סויכ וכיכי רעלכ ,סטפסמכ ן"יווס תפכוס .הנשמ היהו 'וגו וניכהו
 Win ל סוי לככ יכ om„ סוי לכ תלממ סיינפכ ומקנ5 וקכמי ,וליכי רסס
 כמו Er" ןושלו Dh רעעס יכט ומי יססס סויכו  ,תנגלגכ רפע ס6 יכ

mhסיסו וסיני רפס  Denוכמי | ופיניס כת  menכט לע סדידמכ  
 (von „men on 5מנ סיס ןתסיקנפ men טקל ועק) yon ,סוי סוי ולפיו וטקני
 ספרנ) ןיטופ סכרכ סכל ןתוג ,(ט'כ ןמקנ) סיפוי (en יטסס סויכ סכ) ןתונ לוס ןכ לע
 תסלכמ .רוכדס לכ יליכש די תוכיתכ ינטכו | , (!פיפ רהעו) "לכ וסו ע'נעפסופ "לש
 . סימוי (ond סימעפ רמעס תופלמל תיככ mh) ופוס לע ייל mh ןמ  סופדס
 סתשלןס יכ סתכמ6 רספכ ,וטס6 Ah „Dans איצוה 'ה יכ םתעריו ברע (ו)

reולתוק  
Yırma (1ז"ע)נ  Fuison Foison(םוופכעבימ)  
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 תרימהל הוה Namens ram sem תת

BR Ak yo NomD לב תי אלטק כל 

— om 2 * Aa TEN] 0 אָנְפַבְּב ר: 
 Zahn )ד( ו am NN אָה זרָשמְל י

som —רימממ יֵנְנַה חרשמזלָא הוה מ  
Say ppon NDR * a osםחל םכל  DEWT"nאציו  

mensליד  neeווב םויירבִד .לטקלו םעֵה  
nina annונקנא ןעמל םבָא  orיִתְרֹותְּ  
 אל

 םא

 : סע ספ אציו : 'כו '6 ס"ע פו םחל : 'כ ו"פ פ'כ - '8 'עתינעס an ןרהא תודלות

 י'שר

 ולס: תוטעל כוס ולתונס ולתוספ ועכ נ ונתומ wo 937 DB וניסו תוענס

 וניסו יונס -ונתמ ול -נתימד יול ומוגכת -ונתנל תומכ ונסנפ תוכסל

 m סויס ועקני ו ומויכ ועקלי סוי פליכפ ךרט -ומויב םוירבד (ד) :סיתמ
 ונממ וריתוי Bir וכ תויולתס 8 וכעסי ס - יתרותב ךליח ונסנא ןעמל : רסמ

60 
--66 3305050%99%%%9%%%%%%%%5%%5%9%%5%%90%%%%659%990- 

 רוא ב

 , רטמ תועלכ לכיס ,ריטממ (ד) +('כ 393703( ספנמ סטע וילעו : ומכ , רטנס ריס
 רנר לכ לע לנלכו , תפס לע לותיכ רמי .םחל . סנווכס יפ) ,תיסמ סגרפ סונקנֿפו

„Jahnומכ , רסכס לע סגכמי  on)לע סנ ,(ד'כ תכ רכדמכו ז'עו "י ג כקיו) ספ  
 ןתי יכ ,וילטסו ןפס לכיס כ'6 ןכתיו 5 (ט" fr סימכי) ומסננ ןע סתיחסנ ומכ יכפס
 ףלו ,ומויכ וקלי סוי תליכ6 ךכופ ,ומויב םוירבד . רפנו (on ונס סתנפס סס)

opםיפ 'וגו רתע ודמיו עתכדכ ,ומויכ סוי לכד 836 וכמי כ סכרס טוקנכ ונוולתי  
 טקס 356 רמפנס ןויסנס ץגע ךיתעלוס 239 ,ונסנא ןעמל .(תי ןמקנ) וטקל ונכ5 יפנ
 ססיניעע ךותמ סעמסו ,('6 נכ תי:רנ) ססרב6 nh ססנ סיסנפסו קוספכ han 'פ3 ס'כ

 , יכ סוטנ) סמנע ת6 וליגכיו וסלי ךכ ךותמ ,ססיתוכומ) סויו om !ככ bh תויונת
 'וגו ךכיעכיו ךכעיו ,כקע 'פ3 טרופמט ומכ ,םפככ סוכת תויס) 'ס3 סכומלס כוקתו

 , יתרותב דליה : םרוכה רמא] . לת)יכמנ םרפמ ןכו ,סקרפס ףוס דע ('ג ת סירנל)

 'תנכיב סנומפסס p maכפרנו os„ ,('מ גי) (von סכומפס 'ס פרות וסו וטוספ יפל
 ןוזמ ןיכמ ותסנטסכ לוספו סדפס יככ תוכקתמו יטעמ לכ לע ותסגססכו תיככתו לונג יתנכ 'ס

 ככ ול ןימומו סד60 לע םינטמ dedt ןימפמסו , סרותס דוסיו רקיע יס ויתוילכ ככ

 רסמי סל ףלו „13 תטוכ וס ותמכס סרזג כpמ יפכ תוטע) לוכי לכ וסמ סנו ,וילרכ
/ 
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 ya םֶליִא pa יד ןיסד
IDתּוָשמִחְּב  ou 

 NN אָחְריִל קומו
 אערַאמ ןֹוהְקפִמְל
 ומעַרְתֶאְו 0 : םִיְרְצִמְד

sm 3ינבְד  
pairזרָשמ לע  

 : ins Onאָרּבְרַמְּב :
 ₪ ( m TONינְּ

Sina ל Open; 
 , DIRםִיַרצָמְד אעְראּב יי

 אניה ד  pamלע
2 03 9m 

  Nאמחל ןיִלְבְא
 ןוחקפא | ירא עב

 אנתי

 סתלכ סויכ ונס יפל וז סיס לס סויכ סרפסנ

 קלכס | יריטמ ונכקס וגדמלל

 תלשבזט תומש ₪

ws TB 
 קרשמחב yo Ta םםֶליא
 נה vn mr רָשִע
 : םביָרְנִמ ץֶרֶאָמ —

 לארשידינב תַבעלַּכ
 — * ’pas לעו השמי-לע

Dos Mas ₪לארי 2  
 Ana ונתומ ןתודדדומ
 um) mm | ץֶראְּב
 םחל ּונְלְכֲאְּב רֵׁׂשְבַה ריקילע
 תא םםתאַצוהַיִּכ עבשל

 ירק וגוליו לא

 : '5 ו"מ ןיככע ונתבשב 'ןרהא תורלות

 יישב

 + םוי רשע השמחב (א) זט
 m | וכרפוסו סיכנממ ופינוסס סרכתכ

 תכסכ ' om ריײלכ ו"טכ ןמ סכל דריו תודועס תתלו סיסס Sina) יכיסמ)
 -ונתומ ןתי )0(

 תוענק
 * ונוליו (ב) : כס תכסמכ תידכ - סיס : סתנס סלכס יפל

— 49C5H4 409404509 H HH IH HH — 

 רואב

 .(ן'נמרס) | , סיליפככ טתיו = יכיס רנדמפ וס Seh םונלמ won ,םונו
 סירנפמ has תוגועס (Do וקספ וס pur ,ינשה שדחל םוי רשע השמחב

 ןרֿפמ סת65) סימי םדח סס) סלכ רככט רע onmp סוי סו רכומ ופ
 ו65מ 55 כטומ ריעו

 : סתנונת כקע סיס סז יכ | ,רכדפכ 'וגו וכליו כמ סולו ,ומערתס ןכו
 , וגכוט וניתוטס וגתוסע ומכ 6

 ,"ונתמ ול,

 .כערכ 6נו ,רכק oh pas סיפכס תתימ ,'ה ריב :(י'מכ)

Inhסוס רכדמכ סיפמ וכלכ  

 ,ונתומ (ג)
 וכסנ6 תופעל

 ann‚ וניסו יקולס
 36 ,רשבה ריס לע

 ריס

 m וכמקס ועכ

 לודגס רכדמכ WIDE וכו סירלמ

 , ונתומ : ומכ 937 סט mA ,תועמגס

 ,נתיפד ול, ופונרת ,ונתנפ תומ) ונתנל תונתל
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Unיתמשדירָשא קל  inזאל  

Toy. N F J ip 1 -הוה יגא =  

 ואבו 0 wen D :ךָאפְר יְִרַּת mm ליאל
 הרשע םביתש םֵׁשְו mg var —— ירסע

DERיעשו םימ תנע ל  En 
 Din a DEN -ליִאמ ולטנו ₪ זמ

 ואביו םליאמ ועסיו ) = זמ אֵתְׁשְנְכלְּבותַאו
 לארשידינב תדע" לכ אָרְּבְַמְ לֶאְרשי 227

 ןיסד
 לא

 : 'כ ז"פ תנע yon : ' ג"י mins המליא : '5 "ק ןירדסנפ ךאפור ןרהא תודלות

 יש מ

 םישא אל :ססכ וכו סמוד6 סכפו ריוס תליכפו סיפלכ תפיכל ןונכ aha סעל
 יפנו .וסרדמ וסז  ךלפוכ 'ס mb יכ ומסוס Bla וס ירס סיס סו .ךילע
 רמוס סוס פוככ ססמ ללנת ןעמל תוכמו סרות ךדמלמו ךקפור 'ס ינפ יכ וטוספ
 כמו וכ ןכו תולמ mb wm = סלומ ידי | ךליכי ןפ סו רכד לכמת 55 סל
 סיטכפ כ"י דגנכ יםימ תניע הרשעםיתש (וכ) : ךרסכ on תוקפכ ('ג ינטמ)

 : סינקז סיעכט דגנכ סיכעמ סיעבסו (DD וכמדוכ
 סשעחב
RAR RRR BOB RR Rh 

 רואב

 ונעו סיכמ ויס ונפו ,סעכל סכפסו סיקותמ רופיס ימימ יכ ,סירכמנס סגוקפרס
 וכ כעת Bis men ריכ ך) תי ןכ לע ןכפסו 937 SED ססס סגסו , סיקותמ
 , ךטפר 'ס נפ יכ 3תכ ס'נקכסו .(ע'כמכס) ,ךכ ser וס יכ ותו כוסו

 לנלמ ons ס)תמס לכ ,סיפס 6פירסכ עסינפ3 Dr | ןוט) ביתכדכ , סימ) יתפפר רק
 םיתש )12( .(סכ ג'כ ןמקל) ךנרקמ סלסמ יתכססו ךמימ תלו nnd ph ךכנו ביתכלכ

 ומנוע תפ וס 193 קולקס hass סוימ ?תליכמב Sm וכמפ ,'וגו םימ תוניע הרש
 סיענס 729 סינקד סיענסו לפרpי יענס 3" דננכ סימ תוניע סכקע סיתפ ספ ר
 353 וכמי סינקוסו ,ועוכמ לע עכש לכ ססינע ןנת יכ ,סז כותכס לפסו , סיטקו

 .ן'נמרס ,סיֿפ ןרפנ ןכ ססל ןיכסס ,ססינע 950 תכמ) סינקדס
 סינפמ ועסנ יכ ,סכ5ק ךרד and 105 „PD רבדמ לא 'ונו םליאמ ועפיו (א) זמ

 דעו סינפמ עינמ סוס לולנס רכדמס יכ ,וסס 23703 ףוס סי לע וכמו

 סקפד תועסמ wen ,וסס רכדמס ךות כ  וסנככו סיס תפסמ ועסנ |, יגיס
 סוסו 9 ומ
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 9 מאיו (כ  :ּוהָסְנ םש]ו טפשמו
 דלק DIN TON (וכ) *

by —לוק : עַמְׁשת 0  | Sapnיד  אָרְמיִמְּב  
spa mimיהעעב רׁשנרו הלא ו'ָעַעַּב רשיהו  

 ?mp2 תיִצִתּו may ויתוצמל תְנזאהו הרשעת
 לכ ימי לב רט הלֲחמַהלְּב רוקח תרמשו

 ןיערב
 רשא  ש'מ ל'צכ

 סדקע .'5'5 ןיכדסנס לכ :'כ 'ת תוילוס < '6 5"ק ןיכדסנפ . ''ס פוכככ רמאיו ןרהא תודלות
 : "פ רעס

 י'שר

 : עמשת עומש םא (וכ) :וכגולמג נפ תותסל סימ (nm סיסיט סימקר וגינע פק ספי
 לכ : ססכ קדקד) סינו6 סטת - תנזאהו : סייעע ליס - השעת : ססילע טכקיפ סנק וו
 3 רוסיס סמ ססינע רטגקמ רס'ליו סעט סוס לכ ךנמ תריזג 6:5 PAGE סירכד . ויקח

 סמל
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 הוא ב

 סכקכ vorm pn וכ Dem וסס סוינ סע) תירכ עפוסי תרכיו : כמ5כ עפוסיכ 79
 תונידמס sun = תונסנס Sb | סיטפעמסו סכותס pp סניפ ,(ס'כ לכ עפוסי)
 וססכ dm עלו , ססכ  :ויכו ,סימכס WE עpוסי סגתסמ סינת ןונכ
 סימס סוקמ 56 סינסו ,סיפ ס5 ןיפפ סוס 173  סכילןס Ach | עידוס)
 ךסירס6כ (sea ךתסנ ןעפ)ו ,('ג'ת סירכד) ךנעריו ךנעיו : רם ומכ | , ןויסנ) סירמס
 ,ת"יכ ופ ד'מ) סירסל< סעימס לכ ,לוקל עמשת (וכ) .קותמס עכע tb)„ ספ)
 , )10365( דירג לוקס nung סימעפ) סתלוזו ,(ןעכרַאהעג) סעימסס יפכ תופעל סנינע
 סולת onen 55 י'פר pריפס ומכ ,(ןפהעטסרעפ) ,(ןעֿפײרגטב) ןיכעס תננס סימעפנו
 ופ ד'מל סיכתפע סעימס לכ םריפס ע'כפרכ לדו Yo)‚ מ תיש6רנ) ותופ רתפ)
 ךכלס ,סקע pin ₪26 ,השעת ויניעב רשיהו . רנלס סעט | ןינס) סנווכס ת"ינ
 וס סטס יגיעכ ac ‚50 וס ,סיטסו or י)כ תיתמפס ססננסס 36 ימה
 לכס דמלמ ,ןתמו hen סז ססעת ww3 רשיסו ,ורמפ 6תליכמכו ,יתמפס ולכל
 לכ סייק ונֿפכ כותכס וינע סנעמ : ,ונמיס סתונ תוילכס תוכו סכומ63 ןתונו םונס
 לכ תרמשו .סטעפ 6) תולמ 05 ,ויתוצמל ah„ סעפ ,תנזאהו .ס!כ סכותכ
 יכ u ך) שי סעמס ,'וגו הלחמה לכ .ססינע רונעל נס נ) Inn ,ויקח
 סו ,יכ ודרעס לונעכ ,סירנמכ יתפס Sch תוכעסו סיעגגסו סלתמס תיפר ךיניע

 sb יכ לועו ,סס) יתיסע רסלכ ך) ססעפ נו ,ססמ Inn יקח nen סתֿפ

 כטסכ ,פוכל 75 ך) ןיפ abo לע סתויס) יתרזגס סנקמ )כמ ךפפוכ סיס 'כ

 סכמס ךפס סלמ 237 wor ,ס6פר) סיפפוכנ תוכי ןישס .סירמס סימס יתפפר
 סנוקקרס
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Ma mקעָציו כ :התְשָנִ"הַמ רמאל יל =  
DD,ַײ ּהיַפְלַאְו  EN 0 eh NYN 
 ץע A er oe מל ה
 קמו  םיפהידלַא Mn ons רע מפ אמ

 קח ל םש ₪ מה יי
 טפשמו

 : 'ג "כ ו"פ ןילדסנס םש : ג"כפ ר"מ סדיקע קעציו ןרהא תודלות

 י'שר
 : י"ם ורמפכ ויל רוכדס כסימ (1עס טנ"יט "פמוקד זעולס רמי ןכו סעוכ כול רמי
 „83 וקסעסיט סרוה לם תויטרפ תלקמ סכל ןתנ סרמכ *'ונו ול DW םש (הכ)
 ןופנכ drys וכנמנ נע ופרע ספק סרו סעל * והסנ םשו יןיגיו סמודפ סרפו נס

 ספי
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 הרכב

 ,(ןטגיינפב = גמא (u לכ ,ע'מ טכ5סענ"פמוק עד = , (סוקֶטרפינפר) ןירוקס לעפב
 3" ן"כסרס ןו ,ץע 'ה mn (הכ) . (ךיו) 693 ע'5 | וכמסכ vbb .כונלס נסע
 ,('ד 'ד (Sen יל רמֿפױ ינכוװ דומכ ןינעכ 5 סרופ ןומ) ית65מ Als כונעכ כ,
 סו „2303 סיפס קיתמי לוסס ץעס יכ עספס 7373 סרג ,ס)כ ןכו ,ינדמל

Doוכ  znlıךותצ סג סיסו בע ןע סיסע וכמ וטיתוככו , סשמ) ספופ  ‚mm 
 לס וככל ולמלו וסכוסק כמולכ ,וככד | וסלוס וסלויו 635 כמקכ 5 וספריו ורמקו
 « .(ןעננעק rd עטרהט!) ימכמפס סגכת ןכל | ,ל'כע ,רמכ רמה קיתממ וס ס'נקס
 , עספס ךכד לע, ע"ז ןכמכס ןומ ,טפשמו קח +ל6כםי) סעס ,ול םש םש
 סתייסככ ססל סע om‚ ןיפ רספ ןולמלו שרוכסו לולגס Hans כל na רפכ

 ספכנ) קח רקי גסנמס יכ |, תכפוכ Jah 36 ספוכ לע ססכ וגסני כ סיגסנמ ססיכרו
 3 (or יקס on) namen | ןיכעכ ,(יופר 1b Finn תויסכ גסנמס בועישכ ייסד
 , ןגוסכ רעופמ .ותויסכ עפפמ כקו ,(ס'כ ג סימכי) ץכלו סימס תוקס ,('ס

 ןוסלכס טפסמכ ,(6'י זכ '6 נפומ) Om„ לכ warn סכו לול DED סכ :ןכו
Schתייס  penל סימכי) כםי ועפסמ לע ןועכלו ,(ג'י מ תיק6רכ)  (prלע  

 ךכד ל 'ס ! ססכ וכקכ מכסו ערס (Sup רנלמס יקח סרסייט ,ותלמ
 ענ5סו סינקזס .תלעכ . גסנתסלו ,וסעכ ת5 םיפ נוס ססכ ויתיפ סיטפטעו ,סנונת

na)סנתמב סיקנס סע סולפ וגסניפו ,סילליסו סיסנס ןינענ ססינסקנ  Sun)ססל  
 ,וקשכתי לו סכעות לכ וסעי רח סיכלוסס תונתמכ ויסי 5 לסומ תותכותו ,רנד
 ,('י גכ סיכנד) עכ 937. לכמ תרמסנו ךיכיש לע mann :ת יכ סרות3 סולט ןינעלו

ons 7ןכו  
 טגיכגרעפסימ) Decomplaisant se: Se: deplaisant , ז"עלכ י"ימ ק"נימ ל"פמוקד )1

 + ps)  ןעדירפונווומ

 . Tom Ilומ ?
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 * Sa 22 a ואביו ₪ : םִימ ּואָבַמ

en md m ₪ 1ּהֵרָמ, ּוהאו 6( +אימ 5  

 השל ול או 0 A War אלו
TEיכ  Oi Omןירירס ירא הָרִָּמ אמ  

 RN ןּכ לע ןוניא : קדררמ ּהמשדדתורק | ןכילע
 ּומערתַאו כ) :זרָרָמ קרשמזילע םבעה on (דכ

nunרַמיִמְל השמ לע  
 * רמאל

 : סע סע ונליו : '51"ע ןיכרע ואבו ןרהא תודלות

 יישר

 ו"יתסו סתליסתכ ד"על סוקמכ סכית ףוסכ "כ .סרמכ wa .התרמ ואביו (גכ)
 ףיסומ has מ"סל תקנדנ 5יסשכ סתכימסכו HN תכיתכ תסרסנס ל"ס סוקעכ יס
 ךפספת סביתב םרס has 5"ס לכ ןכו ו"יתל שרק לש ם"סס ךפסת דמ"לס סוקעכ
 .וכ סכעכ ותעסו ('5 רתס6) ייל ןי6 סמיס )"< סיעסי) ומכ סקכימסכ ו"יפכ
 סמו דכע ןכו תפסוגס ו"יוס 56 סכמסנפ ינפמ "יקל תכפסנ םרס לש "ס ירס
 ןיכ .ססל ותיק ותמסזו (ג"כ כויפ) .סימ (ED :ססנב יתמ6 סנס (' תימלרב)
 לעפנ ' סוגכתס ןכו וס לעפכ eb יונלױ (דב) יספמרס ותכופתו .סערס
 לו סעוכתמ pppy סדפס Ih רוכדס 300( Dip pe ךרד ןכו ומערתלו וס

Inh 
RR RR RRR RRR 

 רהב

 , עוליס לודגס רנדמס לע ת'יכס תתפכ | ,רוק רכדמ וכ 93703 סימני תסנס וכליו
 תותסל 5 רגדס ספק סילודג) oh ,םימ ואצמ אלו : םרוכהרמא] = . לוט רכדמ לוסס
 ? סייע ילכ סוס ךוכפס ןמוס דומעל War ךיפ ,סינטקס סיד)יס וסע סמ ,סיפי סקנש
 סיס יכסמ כ! סילניס סיקתפמ von ול = , ךכולס לככ כ ל36 ,סימ סס) סיסס ילופ
 סתנתתכ ל"מ) סוקמכ סכיתס gibs 'ס ,סרמל m ,התרמ (גכ) . [כר סנקמ ססל
 תמפ3 336 ,סכע סשכ םרע ומכ תיטענש ל'כ] סכמ  תכיתכ תערסנס 'סס סוקמכ ו"יתסו
 " .ףיסומ וסס 'ס: תקנלנ יסטכ סתכימסנו = [רכמ כעפ ןמ רונ) סםס יכ DIE סננימ
 , (פנטרטפuימ) קכקנס לעפס וסו , לוקס , ארק ןכ לע .ו'יתל ךפסת דעלס סוקעכ
 ןכו ,וס dom ןוסל, י"םכיפ .וגליו (רכ) .(טענגעכ (in | , יומכססס סגכפ ןכו
 .סרפס 36 רוגדס נסכל סולת .ןוטל ךרד ןכו ,"ומטכתו, וס לעפנ (ya סוגכתס
 son י"ט ט'נטילפמוקד = זעונס רמי ןכו ,סעוכ ןגול רמס לו ,סעוכתמ |, ןכולתמ
 סלועפ סכונתס mas ןיפס En תכווכ web ןפכ דפ "י"ם nal vb כולה

 ,לעפנ ןילעכ בי ןכל < , miss לעופס לע | סנסומ תדמוע : סלועפ,; b'כ תכומ
 םמתשיו לעופס 36 רודס נכסי  יתפרנס ועונס ןכו ,לעפפסנ .ןילבבש: ימרבו

3053 



 ביק הלשב וט תומש סולגקוא םוגרת

 ןעתו = + תרלחמבו men + arm ןח
 יל רי ר 8 END 7: אינעמו (אכ)
 הוה קי ור ש Ne ל יִרָא יי Spam וחּבש

manָנהְוִּג לע  RI RI”המר ֹובְבְרְו פוס  
NNייפמיר איה חיה ] D(בכ)  yon 

m KDDתומר  er — 
 ימ לֶאְרַשידִתֶא חרשמ השט =" ו m דה

 וכל רוש" רכדמלַא ואציו may sn לֵאָרְׂשִי תי
 --אלו aan םימיידתרשלש אר (male ספ
 : מ 0 ןימוי אלת ולזאו

 ב

BR 

 ארבדמב : ידש א"נ אינתויג א"ב

 : '5כ"ס ק'ג ובלו ןרהא תורלות

 "שר

 וס ךוככ טודקסט רורבס תוינקדכ ויס תומטבומ '. תלחמבו םיפתב :רעו ינימ
 למס ven .םירכ םהל ןעתו (אכ) :סירלמע סיפת וקיכוסו סיסנ ססל ספוע

 עסיו (בכ) :סיפנל סריע סרמס סירמו Minh ןינוע ססו רמופ וס סיפנקנ סליס
 סינכסו ףסכו 305 | יטיפכפכ ססיסוס סירנמ וכטעס סתרכ  לעב ןעיסס .השמ
 כמלנס .סירלמ תויכמ סיס תויכ סתיס סכודנו סיב סתוס ןיפפומ לפרסי ויסו תוכומ
 : סקרכ לעב (pen ךרכוס ךכיפל ףסכס Amp סע ךל ספענ בסז mh ס"פ)

 וקכיו 4

DOG HLS LOLOL DLL HELP LICH TEHTET HOT ESL PER 

 רואב

 , ופוקלו ןונגס תכרעמ פ'ע סינוס  תועונפ 5וסו «pias un =, תלחמבז

 ןע * (אכ) < * ןיננפמ ויס וינלס לונתס .ינכס סמ לע לותמ רקנו ,(ןנפס) 3
 כיכמ ןס) ןעתו Sm ךיכ5 סיס ,ןכ סיסנ סירפ סתנפ 6 ,'וגו םירמ םהל
 ,סיככופמס לכי ינו סמ לע רזותמ .ס6רנס ןכל ,סנ סג יכ 'ס) סנכופ
 ונככוס ..ומכ :,ס8נ ספג יכ 'כ) וע סיכתפ וסיקנס | לכו: פירס ל .ספנפ סת

mp bin)סנרת סמו ,ן'כתרס סעצ סוכ  marke359 =, (ןפנפנטנע ןפנפי)  
 'יפו ,סעכ יפ לע ססמ. סעיסכ | ,ליעפס ,עסיו )29( =. סלעמל סיככמס לע סנס
 ת סככע לע ch יכ סליל Eh לועעו סעוי ןגעס דומע ססינפ) ךנס תנע ע'נקככ
 ליב 'ם יפ לע ועסנ סתעס רמו , סלינפ דוע ועסכ כ וליקו סעכפ עבטפ רקלו , סיס
 תעלפ .ךכל וכליו  ;סתפ רכדמ ותופ 8סוק וס למל סוקמכו ,רוש רבדמ יס
 רכלפס לכל ללוכ ספ וכ כיסס 8:5 ,('ק 93703( 99937 ו:תיו ספ רפלמכ סימי
 קלססו ,רוק ספקמ ריפס סש לע ןכ סרקנו = , כרעו סיחסנפו םיכ:מ ןלפ ןיגס לולגס
 למ לעסו |, 6ת5 רכדמ וכ דתוימס ססכ רקנ סימי תל ט כפי וקנס "וכ כמ ולפמ

 וכלי\
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 ביַהֲאְו ka een So Day mim בשיו םכיִב

 ובילה  -לאְרשי ינו וכלה — ינבּו םִיַה יִמ Bar תי ןוהילע יי
waתמי וגב תתשפיב "77" פו : םיה 2  : 

 הפ map 6 תֹוחֲא הָאיבְנַה םירמ | הקתו 5 (כ
INT ּהיִהְחֶא BMI נב as 

  asוקפנו . הָריִּב .אפות תי הדי ףתה תרָא
Na ne) 3 הירחא םביִׁשְנַהי-לְב ה „Sm 

 ןיפהב םיפהב

 vi : 'כ כ"י סעוס hr סעגפ חקתו ןרהא תודלות

.? 
 שר

 סדוק ןרסק תוסס סתיססכ ,ססכנקנ ןכיס ..האיבגה םירמ חקתו (כ) :03 2682

Tingרבד . סטיסב :םתיקרכ. וכו ןב .דנתס ימק סליתע סב .ססמ  IHNןכסס תותמ  
 לס לכ Ann“ תא י:ופפ לע תסרקנ ךכיפ) סערטנגכ . סילע ,וספנ הסקס ..יפל

 יכימ
--593-29955%55%%%%45905-09555555565-0 5-50 600556 SHORE 

 הוה ב

 ספל טופיק ייפ סיככוסעי וי «eh eis סו" סניפי ירק: ליז דילרכ

 סיס ins סיכלוכ 3620י ינכ ךועב סיס יָת ,ם6 סכינפ a כקיו 53 Meran ונכרכ

 סדגסס ןוכלכ סיכוכק סירעקעספ יפכ) תופונלסוי סריפס. ושל לילו 'ג םכ ins EI קוס

 פל דיפ פוסט סיב סיב סערפ סוס "פכ יכ סזמ ריקי וס ופוכיפ 7236 7 / (פיטוספס
 ya :ינכ דועכ 'וגו סטרפ סיס 3 רעפכ ריסי 18 ומעט ו ,ןכ ירתפ )י תרקפמ
 יכ- רופי מקו | ,סליקס nf Tess וכותב סתסו3 יכל דינס) סיס ךוקכ  סקכיב" סיסלוס

 סנילנעהס סריפס he ןוטפלס קוספס סל = סתלעו סדיכ ףותס תל thin Dom סתקכ 6
 ןכו = , 63 רטסכ . יכ ס'נעהכו ed - "כט er ספת ירק" 5

 sa וינפפש Ih לכוקמ סו קופפ ץש הערפ םוס אב יכ : םרוכה רמא] = יסכפלס
 לכ לעב (ha * ,וכרד יפכ לח ' פי "ורבהל  ן"נערסו :ע'נמככי לחמי =

"OHRץ"יסקני  "IMתע3  

 סוס hy aa '0) 'סריטק * reden 'ס לפס ,םריסס שת

 סוס £3 יכ ,רפדס (Anh ומכ !רשי לכו sen רמ6 סז לעו .סיכ סמל  'וככורו
 ונככו סוס סע בסיס רנותמ לוס יכסו An ססילע יס כםיו סיכ ןיפרסנו ןנכרכ סערפ
 .(ס"נטרס) ,סלפ 3 'תוסכות ו6 תבס יכנד לעב סרוק ,האיבנה (כ) ' .[כ'פ סער
 סרט son תלי) לט סקכלתס יכ ,םתפ ספיכנ ספיס (כ"ע כי (a7 סעוסב לוס תעדע]
 מכ תיפקרנ) תוינכ תומס :ומכ תוס סכוק רולכס סכ !ע ,ןרהא תוחא + [דלוטש
 Fa ליפ לש ילכ ,תתה תא" :(ס'נסכס)- ,(כ'כי טי 'סש) .ןפמ "קוק < 8

 תיתתכו

> 
+ 
u 

- 
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 שלקמ הוי ְתְלעפ ָךְּתְבׁשְל : RE הנ
 | תוהו = + ידי ED ינדא המ אס a> יִהְנְקִתא יי  ַׁשְדְקַמ
 יכ ₪) : דַעְו = ER ימלעלו םֶלעְל תמי

inשרב ובְכְרְּב הָעְרַּפ סוס אָב לע ירא ₪  
9 ana הערפ MOD 

 יהושרפבו ולע דכ א'נ םיאק א"ב

 ךלמי : ספ תונפ .'5 'ס תוכופכ - had תולנכ שרקמ : '5 כ'5 ןיכדסנס תלעפ ןרחא תודלות

 .סע תוכס- 'כ כ'ל ס"כ ' ד"5 ןיכובע

 שר

 son לפ םדקמ .ךתבשל ןוכמ :("קכסמ) ביג סמ ערי לו לבי מ"מ ןיידע
 9ודג ףקf ונע סעעס 2 שרקמ :תלעפ Sch סלעמ )ם fra דננכ ןווכמ

 סנועספ םדקמס תיכ בינת 'ס ךדי וכ רסס םדקמס ויכמלנס dro תביתמ ודילפסל
 יקמילו סידי DES םרקמו op סדסו ידי ab. (n’n סיעסי) .רמפכס תת 73 קרכג

 :ולפ סכונמס לכס 5 דיקעל דעו סלועל ךטמי OB ןמוצ סידי יתז3 3
(m)דעו םלעל . mine dסימרי) )35 תותפ ליס ךכיפל דוסי וכ ו"יוסו לוס  

 .הערפ DD אב יכ (שי) Bro סומק סועס וכ ו"יוסס דעו עדויס mh (ט"כ
 רפקכ

RRR FRR RRR 72 7277007 57727200 

 רואב

 רסכ סעעיו ספיביס דע ןנלכ ומליס סכווכסו ,ומעמעו ומקנת לע סעע תרחק תכסומ

 ןוכפ . סמ לפ.םדקפ .nad „28. „un„ סנועל . ססינע,.ךונמי ...BEN„ ופלסנ
 ף"וקנ סיסע רובעו פרפפתל םוגד םדקמ לע ף"וק ,שדקמ + סנעמנפ סכ לננכ

Brםיסש ןיכס6)₪ ספס תכיתמ וליכפסל ףכוכ כו  ,טפסמכ .ת'נלס | ספרג עכ  
 סעטס יכ ,תלעפ ועכ ,וננוכ !'ס ,ךידי .m רז םדקמ .,ססס .dh ספירק
 לכנ ס'גכס לם ותוכלפ עדווי aha לקרפי וכשתימ לתפ) ,ךלמי 'ה(תי) .לופכ
 Ip סמפת לו ,סלוע דעו סלוע) סעטסו ,סכ5ק ךרל לע ,רעו םלעל . תויכנעס
 ,(ע'נפרה) ,(ו'פ זכ סיעקי) ומס םולקו לע ןכוט : כותכ סנס יכ סכומס סכיפמ דע תלמ

Bao]סע ןכו ,פ'קו תנתלכ סג סתותפ סלועכ סק3 ן'6| ינכו ,דוע ופ דע סנעס  
 "כ תסלמכ תל Es ו'קוס סע לנס ,פ'סק3 סג סתותפ סנוענ 093 דעכ ל'מלס
 תתפ ARD ןטק תתפכ ן'יעס .=3 סנככו ,פ'ק3 כ'יו mnh3 Don 'ג סיפעפ ו"פ

 תסמסמס וו לוע ןיפ סגו — תוסכ סכיגגסס רונעכ סלופק .ו"יוסו , לולנ

 ,('ו מ סינסת) לע ע'נֿפרס DR" ןייעו ,(ג'כ ז לרקיו) זעו כקכו רוע ועל ,סיכחפ
 םינרס יפוי ללכמ לעכו ,סעעומ סינסתב DE 4 דרס HEN ,סיפותס .ספ ויכנד יכ
 N ,אב יכ(םי) י[ס'ע סעע 190. וכ ליעוס לו. תכק (Ads Das תועטכ

 ן'כמרב

 סעפ
2 
6 

 עט

 ע
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 פה נסב Nm ad ומדי ָךעֶורז לֶדְנְּב דחפו
TER. me --מע כעד  Mmתיװ לע רעד  

 רבע רע תהא ANA) BR וןייסע רבֲעי
 a ומ ּךְתְלַח 322 ומעטתו

 ניל DENN | ךתבשל
 ID ןּוניִרְׁשֲה .-

 R 229773 a : 5 'ד תוכככ רע ןרהא תודלונ

 ּה בל Ans MONK ז"פ סיתספ םע :'ג ג" push י'כ 055
D , 4 וגוקכ ומאבת :'כ ג"כ תותנמ :'ב ךהניכש | ןקתמ רתא א'נ בו ט"יק במ 
, 

 DE סדקע; :/כב

 י'שר

 עינוס רח Dh ונעמס יכ רענמ ןיגעכ סיבורקס לע | * רחפו : סיקוסרס לע
 ןפתכ תומומ רפסמ Pain .תינק .ומוגלקכ .רבעי דע רבעי רע :רמוגו
 סנכי ₪5 DEN כנת) <ומאבת (m) : סדפס לע בינמס סירקי סימדכ יוגקס
 קרפ ידס3 תימ יכסו 'וכו ןכמל וסנכי bis 'כ) han  רמפנ 65 ךכל ןרֿפג
 סילגכמ תרונ רוננ 556 ףס תוככס נו וסנכי סינכס ת)יכעבו ע"יק ףד .ןילסוכ קי

 ןוירע

ee 

 רואב

 לכ ת6 יתמסו ךיגפל ק)ט6 יתמיס 26 .? גד ןכינו ,סכ) רנד רק6כ 'וגו 'ס
 לולג וסכס רנד רוי5 ..יתעד) וס ךכ  סירכדס לועקו „)< גכ ןמקנ) 'וגו סעס

 ונקפככ רעענ רפ6כ ,סלולגכו דונכס תלכי ספ ,סביס ןינע וכספנכ דיכוי ,  ונתכמ

 ןופכסו תכוכיס ועע תויס m כע סנעגסכ קנס תֿפרי ומ ,וינפ וככרע עועמ
 yon לתפס די)וי ,ןמוומו 3ורק תכ3 וסס ןולכסו תלוכיס סיסי ספו md„ ערסנ
 עיגככ סכוס לדוגנש | סימעפו ,סיקומכס לע  רומו סיכורקס לע דחפ ינסס
 סיריפנ | תסכס | תסיפו סעונתס לוטו  ,רעטס רכופס ,כ:ס תגופ ,וכמנעב
 55 ,5כ5 ןמוזעו כורקכ 3וכס לע וסו ,סמיפ כקי וסס םנרסו ,סיעעוגתעב
 :Dh ביתכדכ , סיקוסכס לע 65 bon נכסי web ותמי תכסיס תיפנס ספסש
 ספמיל muss yon ,סס3 han רקס סעס לכ תפס יתפסו ךינפ> תלס6 יתמימ

 ךעורז לדנב .דנ) סיכוגקס 3ע לחפו ,סיקוסכס לע ab רמונכ ,סיקוסרס לע
 סעעסו , ךמדק לכיס : ומכ ,('ס ספ סילסת) ךלכיס סדק :ןכו ,ךלדנ ערוכ :ועכ
 תנדכ ספנס ספיכקס mon לופכ ,רבעי רע 'ה ךמע רכעי דע. . סלודנס ךעורוכ
 ןגד מע רכעיד דע ,נונרפ תי 'ס ךמע רנעיד דע, סגרת סונקנופו סכופלרס

 ויס סתופ תינק סתקו סירלמ) סידנע ויס תינק סעפו , "6נדרי תי תקלפ יד

 ומאבה (זי) = . (ןפברָטוורע) יזגכקסס warn ןכו ,ע'נפר םריפ ןכ ,סידנע) ךכ

 סדוקס קוכפנס דע תלם ןכתיו Ya‚ כו סככס סימי ס5 ודמעיט סלפת , ומעטתו
 תכטומ



 יק חלשב ומ תומש פולקנוא םונרת

 יבשי as ללוח pp םיִטע לבד wi נטע
 יפולא ns כ מ eR le J ןיבתו | ות הדל ןוניתרחא

Yan mansםבודא  araבָאֹומ יל 9  NIS)דער  
 : 237 יבשי כ וגמנ ןוניִרהַא בָאּומ יפיקה

mans Soבתא | תאצתיתר לכ  
er: m) ‘ sen 8 4תַמיא הילע  \ 

2 
Same)רחפו או * ןוהילע  

 אתלח 8
 :"5 וכ סעוס ben ןרהא תודלות 0

 5 "ש ר

 : ןיזגרתמ .ןוזגרי (m) :ירכעס ןוסל רחש םכפנ קדקד לו לכוסו (ben II סגר
 סקזסכ ופנו ןקס ph wong סירפפ ינכ ת6 ונרסס nen סיתסנפ  .תשלפ יבשי
 pi - באומ יליא םודא יפולא (וט) :תג יש  סונרסיו סימיס ירכדכ םרופמכ
 var .תוגינש יגפמ ל סיכנוכ ויס ססילע Ab mas סולכ כיל ססנ סיס 53
 . סנגגומת סיכינככ ומכ וסענ .-וגמנ : כפי לס סדונכ לע סירעטלמו סיננוקתמ
 .התמיא םהילע ben "(וט) :וננרפ תל םרינו ;ונתוגכנ) Ds סס "טילע ורעפ

 נע
DDO 606900000800 55509090 690-0090 CLLLL SOLO LL LO Cc 

 רואב

 ya ,יליא (m) :ןענכ am ןכו תפ!פ ןכפ ,תשלפ יבשי . ססינפ :ןרנעי .סג
 יעפכנ  סיכלוסס סיליפס m סעס 36 ins סיכפס יכ ,כיפ ןפ ןונקס פאו
 ,ונמנ  .רכלעב )6רשי סע wol 6( ahm סולק  סיפס:פ סנסו | ,רדעס

10mעמקנו ךכל לעו ,(6"י סס סינסת) סגנגומת 01393 :ומכ  ws» Dam 
 ann .ססינע bene לפי לז ן"כמרס (pe ,םהילע ben (m) .('י 3 עפוסי)
 תסלפ 36 כס ססילע לפס יכ, רמפ 'כו ,סמס)מ) נכסי תפרקנ וקלי פלו דחפו
 סכע וככע ססילע יכ ,'ס ךמע רבעי דע רמת on ,ןענכ :6 כ בסומו סולל
 דינו דככ סעב סתכק) סודל כי סו ,סספע ועת:כ נו ןענכ ךרפ ah ספוב
 , דחפו סתמיפ ססי)ע לפכ יכ ילולו ,ססכ סתנכ כ ,וכרפנ וכנעי 355 סקזס
 ph יונכ בומו ןופע יכ ןופע ריכוס לו ,סתופ ותפנזמ סז3 סתנסנ en סיס
 ךלמ ינענכס יכ ,סרכפ דע ססכ «on לו סדחפ לפכ יכעככס לע סנס ןכתיו ,סש
 סיקותרס ID ,התמיא .ל'כע ,וגיתונכמ תעדכ וסוקיכ יגענכ mh „220 כמ" 798

 nad ,('י ספ) 'וגו םיכוס רח ph ןכעמס יכי רפנק ןינעכ | ,םיכורקס לע
 8337( סכלכופו סכדתפ ,וכילפ כקע סקרפ ף\ס ירפסכ <:סו , 5תליכנסמ ₪

 סכפרופו סינוכקס dp סכדתפ 656 ,סס סיפרי ,סס סילימפמ ch ירט
 ןתי .סכ6רופו סכדתפ : Bתיפ כ ססלפ תליכעכו ,'וכו לפול וס

 יב
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 יט wre ומעלבת m = תֶריִמָנ =
WM . as (a)אֲעְרַא ןּונהְעְלְּב  : 

 mm m2I ₪9 םע רפה תיחָנ ₪ קא
 תקפה ןגְ יעל "לא עב תלה :me וז
 ל (די) , .השרוקד םימע ei ה :ae דל Tea יונר en הרנ

 איממע יהרבוס אנ
 :'6 ת'5ג'נ ma ןרהא תורלות

 ש ר ".

 יפ) סילפונו סילכ סיעסרס ודי סעו) וס 15 םודקסקכ + PD תיטנ (בי)
 ינכ) den .רפונו no לכו ודי סמי 'סו b"סכו תיימסב סינפונווליכ ןפכ לכסש
 .ץרא ומעלבת = : ןירכסשמו ןילפוג ןסו טעמ ודי סעמ סד ידיכ סינותנכ תיכו:
 סולקנולו לסנמ '9 = < תלהנ (גי) :קידכס 'ס ומס רכקכ .סרוכקל וכוס ןלכמ

 סגרה
HIHI HH HC HH H 550656 20-5050655 506-0060056 FOR — 

Tim ב 

 ירנועב תועקנ Deus ,ססכ Shan וס כפ סיפרו; 09957 ססעי יכ תונסת Aal סעט
 ,קסוע3 סיסרוכס סמדפס erh כ ,רכוכ לוס סדי לעו ,וילנע תפ Dam וב
 כו) ומ ,םדק3 ir Dh ימ סריסס תמדקסכ ולככז רפקכ כותכס ?TEN סנסו

„planול  venתפתונ !'ס ךומכ , 605  wandכונעב ,ס!פכס) | יופכס לפכנו  

 יכ ,תיסעס לפס וסמ ,ךנימי תיטנ (בי) . ןוניכס תופיע: mh „men לוס
 תיהנ (גי) .ךכפכ סענס סכל תמרנ np‚ די סעונס סלכ סלק סעטפנ סתפ
 תל ךדסתכ pm 33 ,ביוקס ןמ תערפנ 93 oh miy3 סיסס 7m ,ךדסהב

 סגרת סונקנופו ,לסנמ ןוסנ ,תלהנ ,ךרלס סתותנכ ןנע דומעב ,תנג Ich סעס
 תכוכגתו ףסותנ ,ךועב . (י"םכ) .תירכעס ןופ) רח םרפ) קדקד לו  ,ככוסו סט ןופ5
 ומס ןופנס ךלדכ ,ךל כט עולקס סטס ומכ ,ךשדק הונ .סינופכ סירכדס לכ לע
 pt ססע mp כס וסו ,כפותס ספ תרופת ,סלקמס cs 36 רפותמס תוכיפסצ
 סדקמ דוע רמי רססכ ,םדקמס וכ 3תכ ן'נמרסו , ע':לרס תעד ןכ ,דוכס
 כוקכס ךסמסו ,םלקמס תיכ Alb סמ ןיפ פתניכפכ וכפל ןכו | ,ךידי טנוכ דפ

 סיקוספכו ,וסונ) mo ph ךילויו סיעכומס לכ ת וזועכ קלי DEE רמ5 ,וס ךכ
 uns 96 ועמפי Ach omas רמפל ,סוס זועסו ןוקלנס סיסי ךיפ רני סיפנס
 6וסס לתכסו סמיפס י'עו ma‚ סכי סס3 han ,ססס סקע oh לודגס לפס

vorסקיכי סוסו 'ס סע | רונעי רכס לע , סעתלמל ומוכי לו ןכ6כ סימול  
 ו) יכ ,דפ (ww ותוכנמ עלוי זו ,ססילע ךולמיו ,ות)תכ רס3 סניסויז
 , תופוננס טפסמכ דיתע תתת רנע ןוסלכ תלסנ כו ,ןוטנססו סכונמס סתקי 1755
 ,ססיפונינס ססמ ,םימע ועמש (די) .רנכ ספענ ונכ רורכו ןוכ) A706 למונכ

 סג
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mas ₪דו אפק ְךרְמִמְּב  + mE> m AO 
 םכימּב תרָרפּועַּכ Bor םי 6 m ןוהילע
 Bu A ל צי oF יקת ןיי אָיְבַאְּב

 םֶלֲאָּב והָכְמְכדיִמ (א) + םיִריִדַא א ג רב תיל א
FT : 2 2ׁשֶרקב רג זרָכמְכ ימ הוה  

NR3 הש אׁשְוקְּב רידַא תא  

$a 

 א'נ  baךנימ רב  Beתפשנ ןשירפ

 : ג"כפ ב"מ סיכקע - 'כ ו'5 ןיטיג < 5 8" ס"כ ימ : 5 ג"ג תותנפ וללצ ןרהא תודלות

 י'שר

 םירוע ומכ Alm פופר (je .ומשירות :סרימד ךתעכת יפוי לע סתוכרק וקירסו
 ועקפ .וללצ :סככ ףש on ('ע סיעשי) ןכו סתפס ןוט) .תפשנ (י) :ריקעפו
 ומכ סיקוקנ .םלאב (אי) :(1"עלכ ס"ולפ כנס .תרפועכ :סלוכמ ') וקמע
 ארונ :ספוק יתרזעל יתוניפ (ב"כ סילקק) :תקנ ho bh תלו (ז'י נפקזסי)
 :סנסת סיעוד ךל (כ"ס סינסת) ןכלע ועעמי ןפ ךיתוגסת דינסלמ ושרי .תלהת

 תיטנ

RR BER BCR 

 ראב

 כוס נע gb כסומ ןוסנס וכימ , (פטרפווט ןכעכיימ טיט  ןפפ5פ0וו ךימ Ju ךיפ) 93903

 65 ינכס קכוס 55 ,(3יחמ סימלי) ילכ 35 ילכמ קרוס כ ,('ג '5 ק'סש) קרות ןמש
 וקירסו : ןכו ,ןייס לע Som yelo | וכינמ ,יפכ bh ינכמ ןייס קרוס 55 528 ןפכ גיתב
 קיכ סוס ןינעב סיסיו En)„ ןופל) , ('ז קכ (Shpm סכיקד ךתמכמ יפי לע סתוברח
 39 בפסים רעב סרט ma] won 8)מתמס לעו נממכ לע לוס סג רמפימ למ ועכ
 33793( וםיכות 6) oh ןכו סלימסת , ידי ומשירות .[ףכסנס ןעס לעו ףרוסס סקס
 סנו ןכו ,סקפס ןומכ , תפשנ (י) .  "ידי ,wen סולקנופ סנלפ קו ,(ס'ל נע
 , ךקולכ nom סנרפ סולקנולו , (ןפוטוב | ןפכיוה) "לכ ,(סכ 'פ סיעסי) dos ףס
 ,ah "523 , תרפועב | .קפועכ ודכיו ועקס ,וללצ .וכרדכ ,"ךרמימנ תרמה
 יפכ ועקקס ,195 סע קנד . סיריד5 סימכו „63 (va) וסו ,ל"כע ,ו'עננ ס'ונפ
 , תותוכמ ימכ תרפועס עקשי כפלכ ,ססילג ירכמעו סתלוכמ תכ3 סיכידמ ססש |, סיִס
 יליפ תלו :ומכ ,סיקותב ,םלאב (אי) :ק'ז סעמכ תדמעומ תרפועכ ת)מ ךכלו
 סנעמ יכפנעם ונתכ ע'כפרסו ן'כמרסו ,כ"ז י'םכ | םריפ ןכ ,(גי זי ל6קוסי) (np ןכֿפס
 ,(עטכמא) ומנכת machen , סי נפו ןוינע 55 פרקי לוס ךוככ םודקסו ,סינמ פרקי |

 לינסלפ ױֿפכי ,תלהת ארונ .qףותסכ ah יכזוכ נעו תוימימסס תוסכס לע רמקנס
 םרפמ ן'נפכסו ,(ע'נֿפכו י"טכ) ,סלסת סימוז ך) ןכ לע won ןפ  ויתלסס

 סעמ
- (sj3) ploum piomb + "25 ס"וכפ )1 
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 —— ומָאְלְמִּת ללש Dong גיִׂשַא
van SH2 ION / : ;קיִרָא יׁשְפנ  Bannןח  waףששא  
er ee > 

 תרמא | .
 י'שר

 ; ידנעו יכט סע Ds קלסקו סגיפסו ףודמ6 סירכדכ סתיפסכ ומע) .בויא
 תרכדמס סכית לע סמקפ 61 msn ימוכ .ישפנ :ססמ Anm .ומאלמת
 כגנס ןכק יכ (' סיטפופ) סוס ןופנכ סכרס םי ססמ למת ומקנמת סיתסכ
 + ומע 37 m 6"( תיפסרכ) סולסל וככד ולכי לו .י) תתכ ומכ ינתתנ
 ףס | .ול דינפ ומכ וגרינ5 ידע רפסמ ינממ וקכי ומכ . ('י סיערי) יכופלי ינב
 תפ קיכמ וסס ספ לעו ash -יברח קירא :ססמ יספנ מת ועסלמת ןלכ
 MH) סימכי) .ססיקס סיקיכמ ומכ סקרס 'כ וכ den קיר רססנו ותפילפכ רעתס

maוקירי  * Ihrתוקיכ כ ןימ רמת  Jonקפס לעו קיתס לע 505 לויס לע  
 תיטלרב) 'לכ יברס קיר6 םרפנו קותדלו ןייס לעו רסס לע 55 לכ5 סנממ ניס ינכס עו
 ns (h SE) ויס לע ף5 כסומ 'לס min יכרסכ ןיידו6 ויכינס תפ קריו (ד"י

 ספ ןלכ ביתכ ph מכס קרוס ל .ינכ 36 ילכמ קרוס 55 (ת"מ .סימרי) * קרות
 (ס"כ כפקוסי) pr .ןײס לע som ןוטלס win .ינכ Ib ילכמ ןייס קרוס 2

 וקירסו

—9209000000209099000000000090000 0400900 999 OCR 

 רואב

 יסוכ ,ישפנ *ססמ נתת ,ומאלמת - ידכעו ירט סע Bo קתפו סגיטוודרפ
 עי ,ססמ למת ומפנמת סיתק3 תרכלמס. סכית לע סמתת Ihr ,(הטומ  ןייוו)  יגונרו
 פת ומכ ,(וע '6 סיטפוסו pr„ וע עעוסי) ינתתנ 320 Tab יכ : סוס pas סנהס

 סימרי) mh ינכ ,ומע רכד mw ,('ד ו תיספרב) (ode ורכד ונכי קו ,ינ
 qb ,וכ mb wo ,(ו'כ 85 (mh טדינפ ידע רפסמ | ,יכממ וקכי ומכ ,(ל "
 לקס לעפסט m) 'ת (Job ךיתעלוס רנכו ,(י"טכ) don‚ יספנ Kinn ומסנמת ןפכ
 ,(סש) נרעס תל סיכלמ יתכ ıblm ומכ ,ת6 Hin סע סימעפל ני נמ ןמ
 | סק) סמכתס mb נמו ,(כ ’3’2 סיכלמ) סימס ת6 ןרפס מתו .nn . לעפלס .ןכו
 , סתופ םיכות ,ומםיכות ומכ ומפנמת Do סז יפ) ןכתיו ,סימודו ,(ד" 'ז 6
 ,ברעס ת6 ומכ ,ססמ למת ומוכיפ nhr לכ סעו] וטפסמכ ,סתופ קנמת ומפנמת ןכו
 ם"עו ,qףונפפ ,יברה קירא |. [)'ז EI" תגווכ סג ןכ סיסת י)ופו 3רעס ןמ סריפ

 םיקיכמ :ומכ ,סקכס ןומכ וכ לפט ,קיכ רפסנו nous רעתס 6 קיכמ וסס
 תוקיכ ned ןיפ רמת ללו ,(ביתע סימכי) וקיכי וינכו = , (ס) נע תיפפרנ) ססיק

Jonנווס לע bעו קיתס לע 60 ( proינכס לעו  Assונעמ  dabנכס לע כ  
 ןיידופ | , (ד"י די תיםפרב) וילינס mh קריו ןוקנכ יכרס קיכפ םרפלו קותדלו ,ןיוס לעו

 יכרחכ



Dunnחק חלשב וט תומש | טולקנוא  

Man ram man man ₪מרע  ENומָכ 1232 " 
Nפת ו 1 . אָיְלְַא רושָּב ּומק  aדג  Kan an Do3  

 TR בוא * ₪ ₪7 me me :אַמד
 גישא האנס

 י"שר

 ךל סטהפ יתנסתו יסרלק ותמיסכ סעוכ קוכקכו סכוכס ותמיסכ סקי ופעוקכ

 ךל -םני נפ קוכסו - ינפּכ m סותסנ יפסכ Den Dich יתנסק ןטמנו
 ףק לכו = > יכיעב DW ךכ תכס 'סמ3 סטה3 סקקנ ומכ סטחפ - ךנבקכ

ran( כוימ) ומכ  ףל סרק ןכ רמוס © סרקמכס  mn3רוק למ סכמ  
 סלק תרזגמ ןוכסו apa תע3 סיכמנו סיממסתמ סיכימנסס דקופו ספרפ 2
 ABI סרעב A) רתס6) רמו וס כ"ע פומיעס 'כ סעמ 121.059 תרוגמ ןולכ 199

 ןופלו תוכימכע .ed סגכת סונקנס -םימ ומרענ :ותעד סררקתנ רמוס סמתס
 דקופמ .וטרענ :תיכוי דג ועכ ובלו סיכת תמרע ('ז ס"ש) ma םרקמס פוחל
 ::סיסוכג DIE סמרע לם תוירכו סינג ןימכ וסעכ ססו סימס ופבי ךפסמ Ads חוב
 (!י סיפסי) ומכ סכו כו | ןוש .דנ :סמומכ .כוסכ .ומוגכתכ . דנ ומב
 ומכ ךגכ סיס טו דנככ Mh דסנכ סנוכ בתכ 65 דנכ סנוכ Hm סויכ רילק דכ
 ףסופ m סנוכ 66 סיס m 232 סינכמ בותכל :"ס ססנכס ןוסנ סנוכו רפנכ
 סדימעו SER eA‚ ילו 'ה דכ ודמעיו דת ד) ומק ('ג עפוסי) ןכו וס לכול
 (ו"נ .סיכסת) ועכ re 96 רוקנ דמכ win נו סיכובלו תומוקב Alb תודקנ
 («GA IV) המכ ne :בנקס דק 5 ('ד סיטפוס) - ךדקנכ יתעמד סמיק
 קככ ןנתס לע סייכנעכ תל סיקכוו סימסו סינכסכ ופעלו ופקוסס יניפקפ סניבנכו
 ןכ רגדנ תולדקמס a סיס קוותפ * םי בלב :יסק ייפ לככ סּכ סיממנג
 רטא (ט) :  רכד לס ופקתו וכקע ןוס = -(ו'ע '3 :ומ:) ס!פס abs סימזס ב) דע

 ביוק

III EFT TEE FT TITELS %444450%%5%6646%-- 

 רואב

 ומכ Ass ספכנס ס 5 , "ימ ,min ,תומימכע eb warn סולקנופ ,ומרענ . ןכרדכ
 ןמרוע An = ודיִּכעתיִת  ע"ני סגכת ןכו) םיכוי לכ N ,('ג"ז ס"ט) Den תמנע
 כ תומימרע ןינעמ + סמ יכ "כ דועו] (תניכמב ל"זוכ תועל סס סיפוכיפס ינקו ,ןמרוע
 ןיפכ ופעגו סימס וקכי ךפע 6ליט תוכ לקוממס כעפ [כיעפסס ןמ ch יכ בותככ ג

 תויסנ 82975 סימהפ , סמוקכ לופכ ומוגכתכ ,דנ ומכ .סיסוכג ססק סמלע לט תוירכו 2
Smומכ ויפפ חור ומק סידרויו  „Danרמל ,('יי 3וי5) ינפיפקת סנובנכו : ומכ , ואפק  

 תוכניתו תותנל שלט !ע3 מממ וסו ,סיס has תומוסת וטרקנו ופקוס ןיפ6 םורפס
 סירנד3 סתיפ רטפכ ומעל ,ביוא רמא (ט) .ןפםנע לע תונסועו תוקקומ ךפ6 ורצו

 ףודרפ
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 Emm ₪ :הָאפ נאג II 0 + ביוא ץערת
QE BOND ושש כ Fre מ 

 :גׁשקלארנכעהצׁש MM ₪ + War ומָלְכאי
 ד ד

 רמימבו | ןוניציש א'נ ךיפא

 ושמה

(Ana, Ep :)ברכו )1 DIEרע קוכקכי 'כיומס קל עב רכנב ליס קסו -  

 פלעסכ ו"ק םיסלכנ ןיביומ ךכנ וומנ כןר3 סו ויעק :םרסי 16. ונוקנ בב
 יפו ךדג) סיפקס ךימכ סרוס Orb רימפ .םרהת :(ופללקי .ab ןורק

 nn יכ (נ'פ (an כמוס וס ןפו לקרסי לע סימקס טס 1723, סיעק
andציפו סתו6 סרוק ז"עו דוס ומירעי ךמע לע סיפסס קיס סמו ןוימסי  

 לוכיבכ 3ותכס 337,00 לס סיריס ינסמ Ava .ךיפא חורבו (ה) : סוקמ לס
 בבל ןיכס) Ware סוסס = 'פכ תוילנס, ןוק עיפפסל ילכ סדו רקב תעגוד סגיכפב
 ךכו .ופק3 ןסע סלע In סילסת) ןכו טכיקלמ תור תנו .סעוכ- סרססכ

 יפ6 ךירמס ימס ןעמל (ס"מ סיעסי) רמפ5 on .לכי ופמ תוכמו ('ד 306(
 פעוסכ

BIETE III III TOP LSS LLE OH TE 

 רואב

 יכדקנ ףתניכמנ Anh ןלו | ,ביופס תפ  תרכסמ| תכעוכ ךכימי םכב רדסנס 15

 ab ,סימנ לכ לע (Don וסס ,ךנואג ברבו (ז) .תכ3 רידלו סת סנ כב
 לכ םיעקס db ,ולנגכ סימככ סכ m ‚am סימקס 95 עינכמו bern ,קסכוס
 , סיעכס קיכ סמו ,('ג נפ (DE ןוימסי ךיכוק סנס יכ + רמוס קוס ןכו |, 55ר₪'

 =(י'פר) סוקפ לש ויכיופ סתופ רוק וס סז לעו. ,('ד ספ) דוס ומירעי ךמע לע
 ותנוכתמ רכדס תרסס ןוס) קכס לכ *"ךמע לע ,(mar סגווכס יפכ סוכקנוק סנרת ןכו
 ו םולכי ןכ , (ס'כ ו סיעפופ) !עכס תכומ Ab תסרסו : ומכ ,ותמוק תפסו
 יכ:י ,(ם"כ סימול on טעכ ןסככי 6 : תמי ,Sonn. (7° 3 SDR) סבי

haסכרעמסו רדסס ןמ  Sehשח וסע ןורתס ,ומלכאי :ןיגנס סרוסכ ול לכנוס  

 גדקתנס ןוכתו 66 לכו ,פקס mh עס נכי רש6כ סלכמיי ם5) סמולס ף:קחו קס
 ספרס nd ,(' כ כויפ) 3כת ינמ סרק ימלעו : מכ ,ף6 סכמ סוס ןינעס ןמ וס

 ,ם5ר ןמ ןולכ ומכ רכה תרזגמ ןוכתו ,ףלקכ תעכ סיכמו סימממתמ סיכיה:כמ דקומו

 ספסס nen ,(כ" 5 (neh וכ סרעכ לכעוס וס כ'ע ,תומיצת ןוט) סע ןבו
mbלויס ,ךיפא תורבו(ה) .(י'כ) ,ותעד סררקסנ  om nenף0 ל . 

 :דלכויק סוסס יפכ תוירכס ןז6 עימססכ ילכ ,סלו רסכ תמגוד סניכשכ לוכינכ כותכס 937
 לכ ככ 'כ :ומס) hs ןסע סלע ןכו ,וריסנמ pm וי סעוכ סד6סכ רכד 1739(
 כפפגסס קיחרס) ,nm anna" ת"6\ * ('ע ד (mh ונכי wh תוכמ , ('ט תי סילסתו

 וכרדכ

1 

eur; 
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na New?נכי 0 + ןָבָאדומּב תרלוצמב  
 NV ַ ךנמי .ס

mn en aaa הוה | אָליחְב 
2 : % N.ןיערח  

 :'0 7 ם"ע ךנימיןרחא תודלות

 %""ש ר

MEIDENןילופ  pamךנימי 6( : דימ וקככ .תרפועכ סירטקסע .ףכסכ סיגוכיצ  
 : ןומי .תיפטנ למפה Bon כס וגנר תק NEID . גקרשיסכ .סיעעפ כמ הנופל
 ספוק >0 כמ ןערת | תינסת ךנימיו Shane תק 250 ,mas„ ירדאנ .ךנומ*

, 

mrס סמ כיוס ןערת סלע 'Bתוסענ סדקנ  DEוטוספו) תחק 73 תוכפנמ  
 תמכו בק ךערפ קיס pp סתכקנמ סמי כב , .תכלקנס | PD פרק | גש

 סיעסר יפע דע - ודתי ךיכיופ סגס יכ 'ס ךיכיוק MD יכ (5% סי.סת) וקמגור תוקבקק
 )2°5 05( ספוק .תורסנ וקסנ 'כ תורסנופסכ (ג"כ DE), mio סיעסר יפמ דע !ס
 : (סכיפולו ('3 עסוס) סימסס ת6 סיעה (a oh‘ סגעפ (m (ion de) כ 'ם וכל ל
 or "יתכולנ ”BES  יתרס סע יקבל 62 , סכיפ) וכ | םרית) רויס: : ירהאצ

 תל וככוכיו ולעריו וכ | סמודו ביוקס | תרכםעו תכעוב םוס TED - בוא ץערה

 יק:נת 'רפסמ סיס ספ תכדקנס' ףנימי = רחמ " לבל) |. ןפיס סימו ו סל

 תק
02 2227.22 2 25 75 1 7 5 0 2227 52 7 7 222777 2 

 רואב

 ומכ ,סיריסס תונינמכ סרפכ | , סימעפ) in סז ,Du תפסוכ ן'קו ס3 סנס , 'נס
 וענת ,ומענכת ,ופסכ ,ומפירות ,ועפלמת , ומלכסי , תלו סקיסכ סוכר ופפמגש
 ומכ |, סלוקס טוקעב סופ'קנתנ ס'מס ספ ,סנוכמ dan men קוס ,'דס . ומעטסצ

mans hgותליקלכ כקמ3 וג סעוד ןיה, 3תכס 3" י"םרל ססקס וסו ,יתלכוסס  
 סינוט5רס יכ ,סלותכ רמול .סלרו  ,ונוסכ ןשכ דע 'סופ'קנמ ופיסכי ןתדוקנכ תויס) וככלז

Din) han165 232 סנו. ,סופק:מ mסז יטעל סג  mine? „omןמקל) סס  
Zinnורובעס 0 . ‚Sn.טיס, 3סכ0 סמו ,('ת ,3 תוכ)  

 כועכ לכ ול סמרג ותנוכספ סיקדקלמס וכמו , ס"ופ6למ3. סירתסג <( ס'עס נתפ:

 סוקמכ וס ע"מ ,ן"ונקכ ,ל"ןיפ ספ סלקננס ףסו) וכי סדוקס קרופל ןכפ.ותניס
 תות ךכד וכו ,סליכקס גומ ידכ ,(סכוסמס פ'ע סכסת ן"לוסס קל , ס'מ:
 mn וס יכ ,ויקוכמ יואכסס hr)‚ גמ ל6קוקי) ויכומו ויתכומו :ומכ „203

 ,(גי טי סיעעי) AM דרה ןכו ,י'פ min וסע ומ רינעב ןכ נו ,ן'יעס
 m 6"ססו ,סלי ibn וכס «ra כו .DIESE‚ תיסב a, „el רוקבקש

 han רפקכו ,ךככ לופכנ כקמס IE ךיתעדוס לנכ ,וגו 'ה ךנימי (ו) - [לועפסס-
 נפ סי)סת) om תורסנ ופסכ 'ס תוכסכנ ופסנ ומכ ,ריסס — pnh3 ספירקס

„Damm ,)3:ףסוכ 13 ל"ויסו כעפנ: יכדפנו q,סנרפפ ועכ סנודנסו תוניפתס וליגעו  
mach: (הרעהרעפbטֿכי), סת6 רועססו ,סכקנ ןוש) ןימי יכ. ,סעס לע כסומ לוסו  

= 
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 Be Ne A = a Hm הערפ
sane .רש ו  mayּועְּבַמָא  

 ו שש
mon Mannמע דר  um 
 < איקמועל = תלוצמב
 י'שר

 יל + םיב הרי (ד) .:ווו וז .תוסטנ תכ וכ ןיקו סיקסע לכמ ומלע סנופ סמקלמב
 כ :סילקנופ סגרתמו סכיי סרי ו6.(ע"י (Ding רמו קוס ןכו > סייכי 5 ידס מיב
 w רכד ספ .רחבכו :לעפקי סוקמכ ו:קכ סמסמ ו"יתסו ns ספדתסל
 ED סילסת) ומכ טיט סוקמכ 0:5 סעיבט ןיפ .ועבמ :םדק לרקמ בכסמ בכרמ
 טיט סיס DENE דמנמ קימכ סימרי עבו PD) סימרי) + סלונמ | ןויכ יתעבט
 :רפכ =. וסבו (ה) תם ודבששמ סקרמכ och" וה
 son )< סילסס) ma ךככ תותרקפ ךרדו וכ ריתי יעלמקה ר"ויסו סוסכי
 ףטבע וכפרפ ךכ היפ (ME וטפסמס סגור ד"ויסו ךתיכ ןסדמ | ןויורי = . ןויברז
 וקדוקנכ כקמכ וג סמוד ph ומיסכי + ןחופ וסכיו סימס וכומיס ידכ ףוס סיב
 ומכ.: (ם'מכ סוס (Ayo ,סכומ ןקכ סנ) סופ'קנמ ומויסכי ותדוקנכ תויסל וכרדז
 מיכלוכ E95 סיטפרס םקכ ומלכֿפי Inh סוקמכו תרפועכ וגנכ רק5 סוקעכו -ןבא

 ןיפרטמו |
hh7000207 2272077 77070207  

 רוא ב

 , dns ידע, סונקנפ סגרת ןכו dp ,  וספ ןח ומכ סתופ סכי וליסכ ,וליה לכ סכמעו
 836 on mim)‚ רע סָקט) סנכתל יונכסלס סגכתמל וכ סיסו ,ןחס תל)סס ןופל
 sh“ תעינקמ לופס וכו = , (פטרפריי!ט) תכיתכ םמתסס mach ןוסנכ .סלינמס קיתמסנפ
 וכ פוסק mn ,םלוק םרקמ 5, ככסמ = , בכרמ ומכ 937 06 ,רהבמו :עלקס
 תיתסת nenn„ (ח) .ףוס סיב וענט סיככ ןוסלכ רול ןכתי סירתכנס סיסינפס לכ 8
 ,יכועפ ילכ סילכויס סימס יקמע סס תולומ ןכו , כולק כועסו קת ינכ סיקומעס סימס
 ,סתוק ססכ סיס תיתסתק Inh ,סנופמ פרקי קמועסו ,סוסת כקי סיס תיתתתפ 6
 :ףמכ סיס יקמעפכ וסס תיתסתס 56 ולרי ססו Tab‚ ומענכת : רמסס ומכ סכינמ ל"ע
 ךיככמ רתסנל דיתע וסו ,ססכ וקרק ,ומיסכי] .סיפס 96 en רפפכ לנכס ןנֿפס
 םנלסל סיוקכ ךמססש ,'60 .תויכז סעכר6 תלז סלמכ םיו ,סירתסנ יונכ סע ,לעּפ
 ס:מפ ,לקסל םגדס dor ,('י מכ סינסת) 'מיִסַכָי ומיתפס Ins ופכ ןיככס ןמיסל
 מקס ,(ד"י וכ תיסמרב) ותמ ופנקו ,וקכ לעפס ן'יעס סוקמ3 0139 סזכ ופמנ
 גסנמכ his ‚hamma nenn ד'ויס סכ ספכש ,'נ0 .ססימולו ,(שי )יע)) סיסקבמ

m (סכרלס 'ס ד'מ ana)ומכ ,סירתסננ דותעכ  ph manה'כ די 06( 3299 ) 

 ,םירכת וקנמנ סז תורז) סנו . "ויס תודככ רוכעכ | , טגדסמ סלמס ס)קוסס סנסס ילו
 -.:ססימולו = , (ופ וכ סינספ) | ךסיכ ןטדמ .ןיוכי ,(ג'י ה 037( ןיכרי ph ךרקת

ei) 
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 תֶבּכְרִמ ו :ומש הוי המחלמ הא יי np חצב בכרמ ₪) :ומש הוהי המחלמ ב המ שיא הוהי ₪ + גהנממראו ובא הלו יקקכָאד לש
 הערפ = הערפ כיתר ₪

 היתירשמו
2 

 tn '3 ג'ו 'ת "5 ןילהסנפ - 5 מ"צו /כ כ'פ סעוס שיא ה ]ררא תורלות

vorוהונאו : סיפיב) וקר 50 סמ סיס לע תפס סחר עכלקכ ותומ ןימרפ . 
 כת רכד .ןסל סול (ס"ס 25( .ןקכ סמ (ג"כ סיעפי) סל < סגרפ קונקגופ
 5 יוד mn ךהוד סמ ןונכ סלוע hs) mac וימ רפסל m ןוסנ  וסומפמ
 למ Dan יהלא : וסנפתובקו סו וכ .יבא יהלא : ןינעס לכו סמק
 : יקוכס mm ילע | ןתוס!לו ?םולקס 9 תדעועו pinm ג5 סקוהקס נפ
 ךסיסו cb 5 כו יעפכ יס )‘כ תור) ןמכ :bls an שיא 'ה )3(

 ןיסומתומ .ומש 'ה : רוכגל | םילל תייסו תקזקו ('כ D’ סיכנמ) ןכו :עכ  ןיפנרופמ
 סקב ךײפ קג י . 1" 5 (Shine * סקלל תוס ומפכ קנס יז ילככ | ג
 והדמב קוס זקופ ויכוקמ סקולו סתלכ לוסס סעסב gb ומס 'ס "ד י תוקכ5 'ס
 pam סוסשכ "כ Dh DM קנו סלוע יפכ לכ תל ןומו וקוככ לט סקבג

 סעחלפכ
EO OOD oh Dp 

 רוא ב

 , ('3 ו סימרי) | סננועמסו סעס :ומכ ,יט ןופל naeh, man :ןוטל '\ססיפש ( ששב
 (’a סודהו ק5 ידוד 'ונו דולמ ךדוד סמ :ןונכ ,סלוע oh :ותכסו = ויו רפספ

 550 ירכלכ ,תליכתסע וסו = 3" י"םכ = םריפש ומכ | כעס ננו ze יס
 1 ab em סוסכ וס m ו: 29m .וסונקו. . רפול קס:

 קנדיל וסומכ ימנע םפעה:: תוס :oh סטו .ןוכגיכ םהופו . הפו הסוסס סע

 העשב תוכיסכ ) גסכ טלקמע:תיכ | סדוסו וגר תעדל- | סירמו6 0 ווסי:ןכו 6, וופכדצ
 סכווכס wann ,(6'ע ס'מ ףד) סכוסּכ קתימדכ כ סעיסוס ןסו ינ5 תכומס  תפקס

 י) תדנועו תרוהומ ,יתוכה יסגפ וה סז , יבא יהלא .לופס 30 תעדכ כ'נ: וב
 תמהלמ שיא )2( .יכיס3 ופופ סמורפס ינ:ס8כו = ,ותוכס ימיפ /ינפי ותוסנקו: סם חק

 , למש 'ה .(םגפירק סעד ררפה יזנכעפכ סגרת ןכו ,וכככ * 139 סגרת סולקו

 ימע סיכס י'ע ,סלועב סיוסס סם ססרפתנו , 6% ע וסונסת) | דסע::פפסק"'ס עלוג
 תפכוסע סז לכו ir ספוע :וד35 םוסו ,ותכועכ סיכוליס * 7321, 7095 ספ

 yanbp סקונו סח לג פוסט וסעשב - ףס וקמ סט פ"ד: EN REBEL  .דככנה 0%

 um‚ רחב תדפכ ,Bin סלוע 3 לכ 6 ןוזלו ויפוככ ?ע | סקרל  ןתדמכ a סול
 פסו , Yan "וזו וז תופעל סל וכ ןיפו ויקסע "לכמ ומגע סנופ סקמלמב קסוע קוטסכ

ee ae Ren | 200009ויספ ;תערפ:תבכרמ (ד)  ‚ar 
 6סעעו יה

0 

3 
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 ןיב = קיר ל ל ה יֵהלֲא הונו ילא הו העושיל
Witsיבא  IONאָׁשדקמ | הל ינכאו  

 אהלא m ה

 Sep :'ב יט - 3 לו "כ ם"י ספ - מ pn - 'ב ג'ק תנפ הז הא תודלות

 :'3 = ג"; תותנמ - 'כ ap קכש רהונאו :/ם ז"כ פותנמ - '5

 ' שר

 תויתוק יתכ תכ סכית לפ ןכו .סכופמ ךלפ m" (םט"ג סינסס) . יועמו יזפ ס
 סגורה gens 5"וסכ | סינפס ןיפו תיסנפ פול תכבממ תיהסכ סופ"קנמ סדוקנס
 לק לכ טופ לוסי טע לע יקס קס יקול"קוכ 'ױע זע "a *'קר*וסכ = סדוקנ

Dressלט  Waיזע 'נ טו  mannןפכ לס  Serףטסכ סידוקג סינסת נסו סיעשי  
So Do ךומס סלכו תרמה BB יתרמזו בוהכ ססמ דקלב ןיפ דועו > mp 
 יתרמזו ומכ תרמזו לפו יזע ומכ יזע ןיפפ םרקמס 9.3.9 רמופ מפ ךכנ סעופיל 905

 יוגקב ינכוס .lH סידכומ) :סיפק3 יכסויס (ג"כק סינכת) ופכ םוק 237.05 יזע

 סעושול .מ :סיס וס סי רפת יזע בפס ,ap סנס (was dom .עוס
Dann('ג תנסק) 'ס תרגעכ - ססס תכועכ ('ס סיטפוק)- ומכ ססס תניתנ וס קונד  

 סיפירע כימז (ס"כ סיעסי) רומזת כ ןוסנ תרמה per .סדפס יב 2937 לע
 ןוסל לע סעתת נו -ספומיג וכל סיס וניס: לש ותמקנו וזע סתירכו תוסיכ ןופנ

sonסירכדמ תומרקמ וכ םיס סיס רעל נפ  E33סה סז  ana('ו '5 סיכלמ)  

DVD ppביכס תינס  (רינללו לכיס Bw) conביבס תוענכ ספע כ'גכ ביכס  . 
 ססילע ךולמיו סדוסי ירעב סיכפויס Shane לכו ('י ןמיס) סיפיס 9373 ןכו
 סעספיו 'ס תלוכי יתננמ )7 = רכדמב) = סעכסר ססינע ךלמ כמול "כ סענסכ

 95 רשמו ז כמ נ"ס ופמ ותמיו ססמ תנ5 רכס סיסנקסו + סעקס רמו לב

drםסינע סלנכ ודונככ -ילא הז | :כזע רמו ל"ס כזעיו 'ס בבד 55 ובל  
 וילו
EEE FERNE 

 רואב

 סולי כטקכ ריש ינככ ןונגס לע סכוי סרמז ,  תרמזו
 ,סכמז 45 סליס וס סנ נקי רעו Sch סלסתסו קכססו ,ז .

mannםדקס ןוט) עפסמכ העט תרמו סעלע תכטומ יזע ת)מ יכ ,יונכס ל"ו רסק  
 תפמ סל יכ רננ וקככ 5 3855 םילוס | סעטסו ,סי יפכמזו יזע כתכ וכ
 כעוכ "ןכפיו = , סעוקיפ יכ םיס וס יכ סנסתכ סתיו וילו ,ןומלגסו neh" סעס

 וס ןכו ,ותרממ וכיס סיסי וסו 05 ןותנ) וכ סססק ריטס תל! ךכל ל
 סנלפ ןכו , "סכמיפ  ינ8סע ערד תכמז עו ,,יפקת 6:5 יזע ,ph ,םתעיכע

 ןונמ ומגכת םונקנופ ,והונאו . יזנכטסס סנכת \ןכו  ,"יתקנלותו ,pin םונקנפ
 ,ע'נקר םכיפ ןכו ,'םלקמ סי פפו יס ןיד, ('כ ג סיעסי) 66 סמ | , סוג

por hinוסנעמבלו תמו , 5ת)יכמכ תיקסמכול ןכ יסוי יבכ  Kapפכ ! eb35  
 וטוקפ (se סו ,'יסומלכק ,MER םדקעס תינ3 סלונעס !ע סו}קנופ סנרפ וסמל

 סרכ



 הק | חלשב ומ תומש םולקנוא םונרת
 : ר .

pn @דע () | יפסּבְשּותְו  m menילדיה  
 — ּהיִרָמיִמְּב רָמָא יי אָליִחְד

Fe 5% aהעוש 6 ——  

 הוהו
 י'שר ] |

 דמנמ סכי רמומ דס בוקכו סמר mh דסק כותכ סדגמ םכדמו :רוכ ןותפ ונכ
 : סטמ) סלטמלמ סתנפ ןכ6 סרי ימ (ס"נ כוי) ומכ סוסתל ןידרויו סורל ןילוע ויסס
 . תרפו קרופכ יזע ועכ יזע יפסכסופו יפקופ סגרת סולקנוש m„ תרמזו יזע (ב)

woתרקמכ ופדוקנ3 וסומכ ך) ןיסט 6כקמס ןופנ לע ספת ינו .יתכמה  han 
 (ו"י םיפכי) קרוס דוקנ תומוקמ רפם לכו mann 56 ךומס וסס תומוקמ סלב

» 
—IIE HH HH CHIC OO 0%%496 GEL CT H HC HOT RRR OH 0666 - 

 רואב

 ףנפ תופס םע ויס ךיפ נפתסל םי תועילס (bs ס)ופו ,עוליכ פוקוק תועיל
 soo‚ ת6 כקמס ןפקכ ספ ,וירת תונעל ילכ ven רע סמ עופסנ סינוכי םיֿפ
 קוספס 'כ טע כ נכסי  לכק pm תעלס ןכ) Dep„ םתפק סע רומגל 16
 ,סקמ מט קוספו קוספ לכ לע סיצ סמכ ונככו סוס ספג ספנ יכ 'ס) סליס
 DE‚ ססמ nf „Donna ךותכ רוכע) סיר סיש6 סלט סעפפ ,ךכ רלסס סיסו
 סכיפס ,סנפס סירכדכ von לויפמ  קוספו קוספ לכ לע ורמת oem„ כיסי 6
 יכ וכ יכ 'ס ולוס סינוע ונע ומכ ,סיכ סמר ובככו סוס ספג ספג יכ סל
 ילכי לכ  ןלמסי , ןלס6 תיכ ג וכמפי ,36רקי 6 כמי לע ion„ סלוע)
 ולממ קותכ וסו ,קוספס סלכ סקמפ עדוג Th ורעפס ס6ו ,ןומס כפול ,'ס

 ,סנס תמרס לע ופכת Pb ,ולוגלכ קיססס ספ ופ לוע רנול וס ספ עלי 6)ו
 רדוסס Dh ןיפינמט ומכ וסו ,תונעכ ועדת ןעמ) סנס תפ ופיכי קסופס תעבס
 כיסי ות ,3כותכס רועש כ"ו | ,סירלמ de  יכדגסכנפ לק סעולגס נכ'סינב
 לכל עמ סיסולסס וכמו dene יככ סע תוס סכיסס תפ ריק) סזמ 252 רפפכ
 קוספו קוספ לכ לע סיכ סמכ ונכרו סוס סג ספג יכ 'סכ סריפפ רמפל !רפי
 סיכפמ | וכיככדל DIN ספי סלוע רכע סוקמכ ליתע ריקי pin סתעמו וס רפפיס
 ו ha)„ ןנסל) סיצ סער ונכוכו סוס ספג ספג יכ 'סעוכיפ סרמסו סיםנס 36 סתנעק
 סיככדס ויסו  ,ססיכ5 סע סמ min ולמלט min רמפמס ותופ לנפ , רתוי
 סיככדס לע min סלוכנס לע םגוס חע קרוס ,יזע (ב) .[ככס יפכ סיכונפ

 תווע סלעי En : רמי ,  טקוכמס dh עיגסלמ סיענומס סיככדס ןומלנו סילימפפס
WER)בושי לו  ,לכ) םוסי )5 (ג'כ סי  monטובי כ םוכ סג ,לכ  moin 

 ןומללכ סגווכס (ג'כ ז יפשמ) וכ רמתו סילפ סזיעס : ןכו ,ותוכ לע סלועס יפכ
 ו 'כ לקופס) זע לכ3 ככככמ לולו :ןכו ,סדפכ 373 סעוסנס תקונסו סעינלס
 תולכ , סייס תוכ וב ןיפפ 937 לע סג רמו ,ללכ סיגיענמל ססס 000 4, (ד"
 סימכ :ןכו ,ותתלנמו סדנכל דמועס לע תכנוגפ רמונכ ,(6'כ די (bob סזע סילק

 gen ןמק3 זע 15 ןונקכ לכי ימכס סע וססכ זוע oem ,("י מ םיפתנ) סיוע

 ק"לכ) כױפס Dam ,סיענומס ןוחלגו ףקות לע וס סג סכויו ,ססיניכ ללכס ןיו
e,y: Ton 1געיו  
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 אתי sun לע : םיב המר ֹובָכְרְו סוס זרָא
 תו en הילר אשה יה דאיה

 : תב Nor היִבְכְְו
 EAN ירש איג —

 תוטע) רסס יפט לכו סיכ ספר ונככו סופס ןפכו סופס ןמ ben וינע רכנתמו
 יזע סלופכ נמת סריסס לכ ןכו סטע תושנ יכ ומכ תוקנ ןופכ וכ לפוכ ותנוז י"ט
 רנד .(ןשי י"פרכ סלוכ ןכו mc 'ס סמתנפ םיפ 'ס .סעופינ יל יסיו סי תרעוו
 תועכ ו תופסות שי דוע וכ םנקס סמ לכו תוכיסס לכ לע ספנ ספנ יכ רחל
 סיעסו | סזכ קז ןיכופק Dong - ובכורו סוס :וכ ולו mb ןיסנקפס וכ
 nn (a ניד) ןכו ךינשס .המר :ןידכפנ ןנילו קמוע) ןידרוו mb ןינעמ

 וגל
IOS 0000006009004 09000000000 0090 99094 ESOC 

 רואב :

 ,('י תל כויפ) ךילג ןופנכ תיטי : ןינעס am „Same לוכנס ןפ ספיליס סע סנודנו
 גוכנס תרכעס סע = לדונסו יוככס ס)ככ סעטס ,('ס ומ ל6קותי) סימס ו*נ יכ
 י'םריפ ךכ)ו ,יופכס לוכגסו לועטס ןמ רתי ס)עמכ ופנעכ סמוכמ סנתמסו , ליגרס
 סקע תולג יכ :ומכ , תופג ןוסל וכ don ותלוז י'ע תועע) רפפל יס לכ
 סגסו ,ות)ומ כפספס לוכנו רועט nb סיכנועס 037 רמולכ ,('ס ני סיעשי)
 סעוכפס סנעתי ספסל סכטו סנסת וסו , ישכנ) כולס לע כי סוס ןופנס סד לננ
 5תופינו, ומוגכסכ םולקנול = רמל ךכלו ,תילכת ןיפל רועת )וכג לכ לע תתפנ
 לעפס סע רוקמס ספג סנ ןוט) !פכו ,סופנסו ןולגס תוקי ודכל לט ,"וס .סיניד
 סלנ ןופנס תליפכס ןשי י'פרמ ופיכס וניגפנע י"סכ תסוככ) סימעפ) ןכרדכ רנעס
 ומס 'ס סעסלמ שיש 'ס Som י) יסיו סי תכעז| יוע :ומכ DER ףרלכ דג
 תנדכ כ תותלד יתסכ 66 כי 5) סיריטס לפכס יכ ,  סמית רכד וסו ,ס)כ כו
 , סיסיפדמס 7( 3 סעטומ רפספ סעודמכו סכיעס תמדקסכ ולככוס רפכ , תחל
 ינתווג לע ,Bank סגכת םונקנולו ,(סוס לכדס ת יתפנמ 55 ידינמ י"כס ינשנ וכ
 ספנתמס םופס לע סקנתנ ,יס ונע סוקנסו סישגס In ספנתנ ,'וס סייד סתופינו
 לכ לע םריפ "קרו ,סיכ סמר ססיל ת6 יכ ,ו3 נכורס מוכנס לעו סעתלמכ
 "וכ ןיֿפו ותו pplonc 3 תדמכ לו תפסות שי לוע וכ ם)ק6ס סע לכו תוריפה

 רועיססו לוכנס ככוע לע  ס)עמס תתמוכס , ורכוס phod ןינעמ וסו ,ל'כע
 יכ (טגײנעג ןפבטהרפכשה ךיו (won ימכש6ס סגרת ןכלו ,וסנקל סד (m רספפט
 רפול .תופיו = , (טייקנעבטהרע) "לכ פרקי לינכס "לוכגס ןמ סיליס סע סנעפס תופפור
 ךינטס לש סוגכת ,המר .סלעמס תועמוכ )כ Io hen סעורמ win ₪6 ספרסס
 ורמאיו :םרוכה רמא] .ץת ךילסמכ סכינסס ,('מ סע סינסת) תק .יפוכ : ןכו
 3תכ) רנכט mh , תרתוימ Pos יפ) ,תוס סנאס In וסרד )וס ,רמאל
 יכסש ,רמפנ סתנווכ רנו Den„ יכתפ סינוע לפרסי לכ ויסס סזמ ודמנו ,ורמסיו
 סוס aus ולפנו ,סיס לע mE 75% ל6רעי won wim (ב'ע ל"כ (q7 סטוסנ

 תועד



 דק חלשב ומ תומש סולקנוא םונרת

 רמאל as mia תראזה רפא : ,ם אדה
 — יִדֹונְ (nd רֶמיִמְל

me SET ORהחל  mp 
 האג לע 5 ' דוד:

 : 'כ'ל 'כ ז"כ סעוס + '3 גי סגיגמ הרישא : 'כ כ סעופ ורמאיו ןרהא תורלות

 י'שר

 םקכ וסוסריפס סמ)ט Sen ןימ 3 ןכו סרותס ןמ סיתמס (Dunn זמר ןפכמ
 ןסו דיתע ןוסלכ סינתכנס 8937 רפסכ סוס (pic כםילו .רמול ןילו סנכ נו תוכל
 ’as רח En ('ע .רכדמב) נתי 'ס יפ נע ('5 ןמיס) כמ DER סככ ןונכ דימ

 סז כנס רנע ןוס) ןיכ דיתע (HE ןיב וכ לפוכו דימס סוסס 337 ןסש יפכ . ןנעס
 .ומוגכקכ יהאג האג יכ :סוס ןוסנכ ונסי) לוכ' יניס סעש Ah סיס נפ
 וביכתכ | סתלג םוססכ תוקעל ו": "מס רנד ססעפ רמו לפכס סב כת 37(

 רבנעו
HI HIHI HH I 0950466--1700990999909 9000400090000  

 רואב

’hת ), ls senס) ססעיפ , abןפכ  vorסעע ןכו ,רישיט וכ) ול רמ6  
 SED ןכו ars וכל וכ and סנס סכפכ עפוסיכ ןכו ,'ס) סכיט6 רמפל ורמקיו
 ינע warb םריפ רפי wor ıb ס3 תתפפ רלכס תריס ןכו ,כםי יניעל רמקיו

 ימכמ 13 וטריפ ('ז לי '6 סיכנמ) סעכ סענע סנכי 16 (זיפ'כ רנלעב) סל ונע 3
 ףיסוסו ,ל"כע 'סכמפנ סכקתמס ספ לע von ונדמל os„ ו (mus םקכמ לפרק.
 (gb דימ ןסו דיתע abs סינתכנס סירכד רפעכ סוס (gie כסינו Sn ןיפו טרפנ
 .(בכס לע ל"ז ן'נמרס תנטס) סוקמ ןילו , תופוכנ יתנכו תוריע יתכנ תיטוספ סלגסכ
 ןגעס per כז ,(נכ 'ע 93703( um 'ס יפ לע ('ס 5 כוי5) ויל Den סככ :ןונכ

 לכפ , רנע ןוש) ןיכ דיתע ןופכ ןיכ וכ Som ךימת סוסס 237 ןספ יפל ,(תי ספ)
 יככל סנ סנסו mod‚ כ"ע ,סוס ןוסנכ וכסי) Arch יל סעש) 0 סיס לע סז
 סעפ , ססעמ) זומריו ןופתיס ןמזכ ומנע .דימעי ןינע לפסמספ סינוכנ 813 לז ן'נמרס

 כימי = כמפיו ותלקתכ וילע דמועו סוס ןילע3 13 רכדיו ססעמס ןמינ ומנע דיעטי
 לע רמי ךיפ ל"ז כרס ךרית 8% ןיידעס ₪05 ,'וכו ויגפ) סיככופמ ונפכ נקרסי
 כפסמס דימעס ו תנמבס תעפכ 3" Ey ירבד Wh ןסו ,ריסי 16 סווככ סיככוסעס
 סכיפס סתיס ולו DD DEN„ סלרפ ןמוכ וגייס7 ,סכיסנ סדוקס ןמוכ ומנע תס

 וסו ,ססע ןכו סכיפ רעו 133 רעגס סווסכ סיס רכוסמס 9 Jah ,סדיתע
 , pas] ליוו 76( ררופ) ןופכס לע ,'ס) much רמ6ס ספור ךיסו hm„ קדקולמ
 ,'הל .י'סכר לע נ"ז ן'כמר כרס גיפס סכהכו , par) ו רַעפ ךיו (gen ריסי 18 ןכו
 ל"מ)ס יסומסמ סז סג יכ (ןערהפ ₪ ןטגױװע ץטד) יזנכטפסו ,'י'י סדק, סנרת סונקנול
 , וכמסיו כתככ נכס ירס6 , תלתויע סיספ יפ) , תפוס סלמס לע 1097 "ומ , רטאל .קס'לצ
 תוממוכתס ןולנו ספג ןײע , האג האג יכ Den„ יכח ןינוע פרשי לכ ויסע סומ ולמגו

 ס)ודגו



 םולקנוא םונרת חלשב ומ תומש 6
 תֵּבְׁש כב ₪ וט גב הרשמיריש * (*) ומ

 " אדה תאזה on‘ ףוסב אצמת תורוש 4 * יבג לע חירא

 ; 3 ד'כ "עפ 'כ 55 ןירדסנס - 'כ ז"כ סעוס .'5 65 ס"כ רישי זא ןרהא תודלות

 י'שר

 עפוסי) ןכו .סריפ ריטיט וכלכ סנע סנס ספרטכ 15 .השמ רישי זא (א) ומ
 sen סערפ תבל den תיכו (' 6 סיכנמ) ןכו .עpוסי רכרי 5 ("

 סריפ6 רמפל וכמפיו ססע ןכו were וככ וכ רמ6 ריסי ןלכ ףל - 5 ססעיס וכ
 .לפרשי יגיעל רעקיו Dep ןכו לבדיס וכל וכ כמ סנה סלרפכ עפוסיכ ןכו .'סל
 :סל מע Abs ילע רוירתמ םריפ פרטי | רועי וה סכ תתפס HD תריס ןכו
 < סנכ נותטכנ :קנס רפי man וכ וסריפ (6"י '5 סיכנמ) סמכ סמנס mar ו

min)כ ורמפ וסרדמ לנמ .ועוספ כיל וסז סכמל) סכסתמס פ'ע ד"ויסש " 
 ןפכמ

--3200%9%6999995955%5999555%9%5%%%5%955%65559%%%%066- 

 רואב

 ריס תונר סנסכו , סולנו ע ande ;תועיכיכו mb‚ סכותס !ע נסומ רדק Sohn סנס
 .סס3 ןנונתמס | ספלמי םלקס

 ךירפסל 5 ,יכופכ) יתמס Sch לוכגו קת יתכנע ,סנווכס רלגמ hr ךבכו
„omaרנד סרותס יסרפמ לכ יתנמ 55 יכ , סירנדס תכס6) סו יתיסעו  

 ,סדקס ירפסכ Sch סיריסס לוסו תרפפת לע כוקס םפנ ריעסלו ןינטס סזמ קיפסמ
 ch סיריסס תכֿפנמכ דפמ ותנתסנו ,סירכנ ידני וכיפסי ונמע 3 ידלי יתיר יכ

 , ססנקס ch יננפ סרעכו ,וככע ןיסו ליפס תכפפת סנתנ ססל ןללכ ,תוכוס זןמופל
 לבל 6 ,לוס יכיסמ םלקס WE יכמל וסכנ ןכ aha. Jen סימס סוכנכ יכ תורסל
 ,ריסס רמוס סס5 תולנכנסו תורקיס תוינעסו ,כעופס וספק רכומס Don תניתנכ
 סינוינעס ידי לע תיתמפס סתננססו nn לסוס 36 סכפיס יספ ותינכת תניסנכ ןכו
 (un סדפס תל סיקינמס 'ס תולסתו תוככנסו סילועיסו תוקוננס ,סיננסגסו סימרס

 יכיפנ םי , סרודסו סכוכת סיכמקמס תכרעמ has oma תנימננ סנ ch יכ ,דע
brandךכ לכ סס) סיתנוטפס סיכיסס )כ לע יפויו לוסכ סעונע ס)עמו ככ ןוכתי , 

 (nnd רק סיס תריס יכנד ת6 0633 כוע5 סתעמו
 ,רנע סוקמ3 ליתענ פמסכ תופוכנכו סיריטכ ED טפסמס ונעדי ,רישי וא (N) ןמ

onו סיס ספ סז יפו ,דפמ דע ליגר  yonסריסס תנתתס  Abספקי  
 סופו ,(ע'כפרסו ן"נמרס תעד (on ןוסנס ךכד ןכ יכ ,דיסע ןמזכ ותויס ךיניעצ

 ךרל ןיֿפו ,'סכ סריס5 ןמ יס סכיסס תלסתס לקיעט ספר נותכס תוטטפ יפל

 123 סלע סנס ספרסכ 16 י'סכיפ ןכנ סינמזס ת6 ףqונתכ תועועפ סלנס3 רקתס
 סיכ)מ) סערפ תכל ססעי תיכו : ןכו ,(כ'י'י עפוסי) עפוסי לכלי 15 :ןכו , סכיט רמו

‘b 



 גק רואב

 | ,יל יוד רפכה לכשא

 :  ידנ ןיע ימרכב

* * 
* 

 הי וללהי םיתמה אל , (ת"יו ו'י ו'עק) סינסתנו)
 המוד יררי לכ אלו

 m ךרבנ וגחנאו
 : םלוע דעו התעט

 תיעינרל ת)נקפ סינעסו ,סיךרככ ו:תנלו ,סי וללסי 6 סיתמסט , תיסילפל תלכקמ סנוטקרס
DOGלו 7139 .ךרפוי ןעמ) : ןינעכ ,סנוע דעו סתעמ סולנ 6 וטסנלו ,סעול ילכי  

 . (ג'י'כ סט) ךלופ ס)וע) יס)8 'ס סלי
 קלתנp ןכתיו ,('ו'ס ג'יק (op 'ונו (mag יסיכנמס וכיסכ8 'סכ ימ : קוקפכ רחל ךרדו

 סז ןפוקנ ויתוקנתמל

 — — וניהלא 'הכ יט

 תוארל יליפשמה תבשל יהיבנמה

 ץראבו םימשב

 יליפטמס ינססו , תכט) יסיננמס תתפס תכס כ'חפ . וכיס35 'ספ m דחלכ סנכ וכטע וגייסד
 יניפטמס סיעסכ תכש) יסיננמס | ןכומס סיסיו ,ןרלנ סיגססו סימסכ סנוטסרס | , תוסר)
 לעכ תעדל סיסי .סנעמ) ונרכז Joh וגמיקי m םיננכו ירפכ 739 ערכ קוספו) ןר63 תוקרכ

 os‚ ןפוקנו , תפוס סעינקס pyp סימעטס

 ץבר ערב

 איבלכו היראכ

 .ונמיקי מ -- -

 סעירכ ןוס) ותעד) Don , וכמיקי ימ ליכלכ ןנכ | , וטמיקי m סיכפכ ערכ סנווכסו
  Jonסליכר ןופ)ו , סירֿפס לע רפוי  Anm Jen(ףסעס וו 739 תנמב ןי6 ןכנו) , יכנס לע ,

 יניפסכס ,ןרקנו סימסכ תכשל יסיננמס רע ונפכ ,ןרלנו סימס דחפכ סלכ ועייסע ןכתיו
 ,ןרֿפנו סיפסכ סנו סכ סכ לע כקו his סנווכס סיסתו ,ןרפכו סימסכ תופר)

 יתעד) וסזו , ןכרענ סילפט סימרס סימסס סגס יפ) ,ןרֿפנו סימס תופר) ליפסמו
 . כותכס 33 ןולכ רתויס

+ + 
* 

 הואנו ינא הרוהש (dp) ס'טכו

 םילשורי תונב

 תמלש תועיריכ רדק ילהאב
 סנס



 רואב 204

 תוניפכ ןייגעג תולונ תיפינעסו םיכסס תללס (ו'כ גל סיכנד) | ןורוסי ל5כ ןיפ קוספנו
 :סוס 7975 לע ןסילע וסת סכופקרסו , ןכומס

 ןורשי לאכ ןיא
 ךרזעב םימש -- -- בכר

 -- םיקחש ותואגבו =
haותופגכ נכוכ ל5כ ןיפ !ןוכסי . ךרזעכ סימס ותופנכ נכור כ ןיפ !ןורפי ,רמפ  

 !יתוקנתמל ריסס קונתת che ,קיזומכ ככ תוכיכע דינומ סוס רנדסו .ךרזענ סיקחס
 תופסת מ תולוקכ Wh לננ 55 וככוסי תודמלגס תותללסו ,תפתופמס תכלס ס)כ וררוסיו

 :עמופס טפנכ ככ ןלע די)ויו ריטס תכפפת) סו סיסי סיכינקמו סימוד סינוגנו

 תיעיפס | סע תדמל) סנוסלרס נוכס Io זו ,תותלד ענרפ Joa רונדס סיסיפ שו
 . ("כ 3(. 0937( וגיוס תריקכ רנל) ןוימד , תיעינכס סע סינפסו

 לא-אלב ינואנק םה
 ,םהילבהב  ינוסעכ

 םע-אלב | םאינקא ינאו
 , םסיעכא לבנ יוגב

* * 
% 

 םרמ יצח ריבשא (כ'פ) סמו

 רשב לכאת יברהו

 היבשו ללה םדמ

 * ביוא תוערפ שארמ

 רעכס יכ |, סינש) תיעינכסו ,סיכשו לנתמ סיסי סדסש |, סנוסלר) רופנ | תיפי)טס
 .(כי M סינסתכ ןכו ,ניופ תוערפ ש6רמ סיסי

 ירפסמ תכפה

 יל לוחמל

 יקש תהתפ

 : החמש  ינרזאתו

 - ('עו 'תתיק סק) ןכו .סתמסס סע לוסמסו , קעס סע דמי דפסמס

 'הב תוסחל בוט

 םדאב תטבמ

 'תב תוסחל בוט

 : םיבירגב חטבמ

* * 

 יל ya. Banana (ל'יו ג'י 6) ס'קנו
 ןילי ירש | ןיב

Pl 



 בק רואב
 sen „od dyrh ורמפ Ihsen „ob dyth רמפל Sen , רמופ שי ,סיס לע ורט דליכ

Anhונע פרק . ספנ סלנג יכ  auchרמופ םיו, ,רמפמו רממ לכ ונע ןכו , 'סל , Bor 
 36כשיו | , 'ס) סכיפפ רמ6 wen ,לנסס mh רקמס ןטקכ ,רמפפ סמ )כ ven יכחפ לפרסי
 רמו סיעפכ ינכו | , סלג ספג יכ ורמ6 ססו hl oh‚ יכ רמל den 'ס) סריטפ וכפל
 תפסותנ תסונס וס ןכ) לפכםי ריקי 15 רעל Send ,נ'כסנכ עמט לע סרופס רפוסכ

 son | ,'ס) ch וכממ Ihnen ‚Ohne ריקי 15 נכסי דננכ Anh dryt סמ
 350₪יו dyphy שיש 'ס nb ven | ,וסונלו bb סז ורמ5 כפיו , תכמוו יזע 6
 ויככלכ תתופ סיס ססמ mb ילדת ןנ 'רועינפ 'כ ורמ6 פתליכמכו ,ומס 'ס ורפֿפ

 יכ 'ס) ah לכמוקו תתופ סיס סקמ ,ועע ןירמוגו ןיכת6 | ןינוע לכם  ,סכיחת

 כפיו ,סי תכמ יזע כמ6 DEN | ,סיכ סער ונככו סוס למול לפכסיו ,סֿפג ספג
 ויכת6 ןיגוע כפיו ,סעמנמ םיפ 'ס תתופ סיס den ,סעופיכ don וילס6 ןיכופ
 קפ'סנכ סירכוקמס סיונס סגס ןכ ס ןכתיו ins„ 'ס dyphy םימ 'ס wo ןירמונו
 סימחנ ינכ יכנדכ וסע קוספכ ןיגע תליפכ טיט סוקמ לכו ,סוס ךרדס לע ורכס סתוקנתמל
 , ונככז רספכ תוכוס תולמכ לוסס ןיגעס תש ₪96 דנג 6 וכסו עמס לע קכופס רפוסכ
 seh ,נננס ph כקמס ןוטקכ קוספו קוספ לכ ונפכ ,םרופמ ןיגע תניפכ ןיקפ סוקענו

mnקוססמ וסו = , ןינע תניככ ססכ ןי6ט-סיקוספס תפ לופכ) ,רלמס ןמ רומומכ ןינסו)  
 לנוי סימעפו | , טדקמכ ססענע סמ לכול סוס נסנמס עכקנ ינופו ,רכומומס ףוס לע "כ

Een 1379סדדוכ תיסילססו  ,ןכּומכו ןיגענ תודעלכ ןסמ סיתס כוכ לע וו ,תותנד  
 . ('ע 35) סינסתכ סז ןוימד ,ןסיתמ לע בוקת

 בשע ומכ םיעשר חרפב

 ןוא ילעפ לכ | וציציו
 : רע ידע םרמשהל

 ,ןסיתפ לע סנסופ תיטילטסו תווק mins ןינעס תניפכ י'ע .תודמלנ תוכוטלכס תות)דס יתמ
 למול ןכתי יכ

 בשע ומכ םיעשר חרפב

 דע ירע םרמשהל
 ןוא ילעפ לכ . וציצװ

 רע ירע םדמשהל

 םנס .('ס 5 סט) סיפי ךכופל 'ס ,םלק סוקי ךתינ* | ,ד6מ ונמפ) ךיתדפ וסעכו
 ךרפ) un 'ס תולע יכ ,ססיגס לע Som יםינססו | , סידוע5 סינולכס סירמ6עס ינט

 : ןכו om. ךר65 Em סופנ ןתיכנ) סיעי

 תושישאב | ינכמס )'כ 3( ס'קנ

 םיחופתב  ינרפר

 :ינא הבהא תלה יב
 קוספנו



 רואב 20%

 (oh ,טמיקי m ינכ ןנכ ערכ ,ונמיקי ימ סירפכ ןנכ ערכ כמ ונפכ | סיסיו

 , bיכנכו תנמנע 6תפטס ןמ רתוי קיספמ וסע ק'ונ סיכפכ תויס) וכ סיס סו יפ)
 ןככ ,ןנסל ריכמ sch ,'ס רשי יכ mob קוספנט 'ס תנע תנת5 למעוסס ומכ
 ןלו mo van ach manb)‚ סעינק ןיממ סז קוספ סיסי סימעעס )עב םעד)

 ,('י תע) סינסתצ

 ------ ויתולילע וחבשיו

 םארה רשא ויתאלפנו -----

 סלפעוס ןכ) ,סכס Seh ויתופנפנ וקכשיו ,ספכס רז ויתולינע ותכשיו  ןינעס
 יכ 70( : ןוגכ סיכותכס קולקלו תנווכ סומ ןינתו ;קיספמ סעטכ  ויתונינע תנית
 ,רמפ ha לוס ךכ גותכס תכרעמ ,(ו'מ 35 סינסת) וכ סתלוע לו יכל 'ס רעי

 'ה רשי יב ריגהל

 :וב התלוע אלו

 , 'רוצ רשי יב

 וב החלש אלו

 סלגסנו ,יכו תלמכ תגתלס ןמ תותפס עיכב קרגסו ,'ס ת)מנ תנתלס סנס סול
 .עוליכ ,סעטכ יכול סע 'ס רנת) ךיר5 סיס תיטופפ

 3 סתרנחמכ תוכיתס וכפכוי ,תותללס ןמ תסלכ ספיכקס נת רסלכ םימעפלו
 ספ) וחנעי סיעסר יתמ דע ,'ס סיעסכ יתמ דע : ןונכ ,ןיגעס תליפכ

 ןסטנ ,'ס תוכסכ ולפי :ןכו .סיעסכ וזמעי יתמ דע !'ס סס5 , ןיעס י('ג 5

 < vom (b 50). תומקנ 35 ,'ס תופקנ 55 .('ג נ5 ספ) סנוק תורסנ
 ןוככלמ ית6 ,סלכ ןונכנמ ית >('י 35 סם) ah ךיכיפ סנס יכ ,'ס | ךיכיפ סנס

hanןכו *('תד ם'ספ)  DEס ךנימי- , טינפ)ם ' pm ,n3 mןערת 'ס  

mhץערפ ךנימי ,תמככ רדלנס !'ס סת ,סיסכפמס ונתכס ומכ ,ןינעס תכווכ +  

 , נפ ססע ,תולסת 8רוג ,םדק3 רדקנ סכמכ m , 'ס ₪063 סכעכ ימ .ױֿפ
 ילכו ,נפ ססוע , תונסת Bm ,םדקנ רדפנ) סכמכ 953 יפ !'ס סתפ ,ןינעס
 תופנסו יופרס סוקמכ פוכיתס | לפכו ויתתככ ותו nm „wc רדס לע ותו רדסל

m)ננס . 
 יכ ,  סת6רוס תננסכ לכננ 6 ,סלולג תלעות סתרנתמו תות)דס תלמנסכ יס עדו

 כנד וכ be כ יכ לע ,וילדכ לכ לע ןנכפסיו ןכופס סיעעי ןילעס תליפכ
 ob כ mod Den‚ סיולגו סכוככ סכוסס סיסת הו"יעו ,סקוכמו סופס

 תונסקמכ ED DEV ס6 יכ ,ןוננס | תומיענ ךכו) כמ Dan סג וכ מת.
pinתילקסו ,תחפס תכלס | רכוטת תספס תכסש ךספנכ | סעדתו , ויתוקלתמ)  

 ןלעו ככ תומיעג סזמ דלווי תוקנס יפכ וי'פ ליככמ 16 סמוד 1193 סתרנסמ ת6 ררוספ
„geידי לעו  diככועתת  pmעמוטס  Jap)סמס  ,וכל )6 ססינכס)ו , סיניינעס  

 סיתונוכס ךפסלו Yon רז 3כ) סתוטסל וטפנ תולמו תותככ ודריו וככיכ ונקמיו D93 ורנני
 . ונככוט ומכ , סקס 6 סלקס-ןמ סינומו

 פרשי man וקנתנ (כ'ע וכ ףד) סטוטנ ויתוקלסע) ריעס קלפס ןינע ל'וס ור רבכו
752 
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 , ןינע ףוסעכ תודפל תות)ד יתע לעכ רוכדס סיסיו , סיכס סינפ נורס לע וילסי
 ול , תופנקתמ תוכינמו mins תונמכ לופכו וגיגעכ דת ססיגפ ןינע סיסיש סימעפ
 תונינקמ תוניתס סנייסת זו  ,ינסס ןינע) דננמו לינקמ ול סעוד דח5ס ןינע סיסיפ
 (ג'כ 'ד) תיטלכנ 'פכ סומ was cha ,סתרנתמ (nme ןסמ תחפ לככ תוסכוגו

omיכ ופתתשי 55 סימעפו , םדקס ןוסל יריסכ לינרו דופמ יטמ  ohיקנתמ קנתכ  
 קנתס לפכיט םי ןכ סיסי סלו ,ססמע רכתתיפ ons ול וסנכ ıh םונכ ןוגכ רמ6מס

 .(ז'פ תיק) סינסתכ ןוגכ | , עוריפ3 ףתופמס וסס

 , המסור 'ה ןיטי
 : לוחל השעה קיטי

* * 
# 

 , ףסוי תרפ ןב ,(ב'כ (en םיספרכ 'סנו

 :ךןיע יע פי ב

* * 

+ 

 : המחלט שיא 'ה ,סיס תריסנ
 :ומש 'ה

+ % 
* 

 / םבילע 'ה ףסי (לי ו'טק סיכסתנו)
 : םכינב :לעו  םכילע
% + 

+ 

 כותכט סמ Io non ,תחפס ת)דס ןמ ףסוטמס וסס קנתס ו6 ןינעס עפפיס םיו
 תרסלו סמלע תכסומ ןסמ תתפ3נ סנותכס יסס סניתסע סיפכפמס ןרמליו ,סתרנחכ
 amm לכע סכת סעו ,רככזנס  סוקמכ תיקלרככ ןימס סז ילסמ 1991 רככ ,סמע
 סרזנס יקנתמ ping סוס רדסס do ךלוס ,(ד'יק סינכת) 'וגו סירלממ נרסי 3
 ,סתרנתענ 3ותכס לע ךמסיו = , סינטכ סעפו סנוטלרכ סעפ תותנלס m תחת תפמסנ

TIEREוסטפו יל סז :ןוגכ ,ולינפנע סכיס3 סנ סוס ןוימד םיו ,ומע רחל , 
 sh סז ןינעס תנווכ יכ ,סעע תרחו סענע תכפומ סו ת)מ ,וסכממרֿפו sah יסנפ
 הנפס סטמסנ סיינטס ת)לס ךכפת 89 ןטמלו  ,וסנממכקו יכ6 יסלפ סו וסונפו
 כוכ6 סנווכס ('ז pn תיטסרכ) סתסכ יכ סתרנעו ,זע יכ ספ רוכ6 : ןכו + תפתוסמס

 סיתונית תויס 91303 סינטכ ת)דס סלקוסו , סתטק יכ סתרנע סכורפו ,זע יכ 6
 סנוטלרס תלד רממכ יקנסמ דת קנמ טטטיט סימעפו סנוטלכס ת)לדכ תוניקמ םוכורפ
 ,('ע ס5) ומכ ,סתומפ Ih ספ תוכ)וקמכ תותללס סנייסת זו סינספ דס קחו

 ------ היראכ ץבר ערכ
 ונמיקי ים איבלכו -- ---

 , סנוטלכס 5 ומע ךסומ סינקנק טפיקי ימו = , סינטס סנ wo ךסומ סנוטלרכס 739 ערכ
 סיסיו
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 Str ילולג וידי גי סכסנו

 שישרתב םיאלממ

 ןש תשע ויעמ

 :םיריפס . תפלעמ
 ךרוד ךל הנא %5 ו ספו

namםושנב  

 ,ur ,תנפ הא

 : ךמע  ונשקבנו

 רדסס לע תכנוס לכנס ינפ Pop לכ טעמכו , וסימכי תוניק3ומכ Sans ררוע) ו
 m 371753 'm סוס

 ונע גהארי u סגניס ריעוס ינ6 תל

 : ותרבע טכשב (ןילמס ןמ

 ךליו הכי גנו

enרוא-אלו  : 
* + 

* 

Seרות.  

 : יתומצע .. רבש

 ףקיו ילע הב
 ; האלתו | שאר

 Spa י'עס ליכסס ,סועט) ךיק ךיפכ םי ספו  ,סעות דע יסס  סניקכש לכ ןכו
 19363 .ןכוקמס ע Sinn סנינקכ תותכ וכ וככועיו  טפנכ .סירכדס וסנכי סוס 3900
 תוכוכשמ פיס סעי!קס סקותמ סמו = . סרלקכ תנקנו סכור53 לנימ mihn„ ללימ ,תוכ
 3 ספכש סופר סנסתמכ 6 רוקס סכ 3ופתי ,כוגרעכ סימעפל לכת רק6כ תורלקו

 רומונכ ומכ = / 300 תרכועמ סכר סנדעו סעולע Hm סנו ,סרקפנ ob יכ סגווכ
 : ('3 'ס) סיכיסס ריס3 ןכו ,סנעמכ mb ס"ס

 הנשי ינא

 רע ובלו

 קפוד ירוד לוק

 יתיער יתהא יל-יחתפ

 יתמת יתגוי

 לטדאלמנ ישארש

 :הליל יסיסר יתוצוק

monפונר . Imיכ ,=סיכ סרכו) ךכוכ ןיפ ,סע סמודכ ופ תפוס סעינקס רדס  
 nam תותנד ול סיזוכת םילכקנס סנ6ס סיכנקס סירמֿפמס סנסו ןיכמ) סוכ יד

 וידסי



 ק רואב
 hen סכ רמפמ וסו ס'נ dod תורמ5 mh ולינסכ 'ו קוספכו ,'ס 'ד 'ג קוספ ןכו
 תקנלמ DD„ דסמ :תולמ יתע ילעב סירוק  סירמלסב םמתסי ,לפמ סונגו
 סיקנס סיקוספכ כ"ק6 .וכ mo , עשימ meh ('ס רמלי) ,סוקפ סתע ,סינוֿפ
 ףסכ ,תורסמ תוכפפ 'ס תוכפל :תולמס ינכמ סיכמקמ 1397 36  ררוטמס נט
 גיקפס '5 כומומכ ןכו . רופוס ףוס דע 'ונו ,סיתעכמ ppm ,ןכפל 5ינעפ ףו5
 ,"גו pen יכ יכ :ס'3 סעס רמלמ וסו ל'י קוספ לע תולמס ינרמ סירעפעכ
 mm וסומכו ,ונככומ ומכ תוקסכססו תודמעסס ססנ סנכסו םיכמלעס ip ו

 '/\ '0 קוספמ Jin ,תונר תולמ ילע3נ סירמקממ סירכותמ סיקוספס וכ , מ"ס
 פכוסמ 760 לע כנסנ רמלמ לוסו ,סםס 7132( תונסקפכ וררוסי רע סריטס ססנמ

 : 3מעו ספג 9703 סירדוקמ תולמס יעעממ

 םיהלאל וריש

 ומש ורמז
 תוברעב" יבכרל) "ולב

 , .:ומש היב
 וינפל . וזלעו

* * 

» 

 םימותי יבא
 תונמלא ןידו

 | ושרק | ןועטב םיהלא

 על (mie רמפמ ,ספיכקס וס) סיסנפ ,תולמ ם)ט י)נענמ רכוסמ קוספ כ'ז6
 , תולטוככ סיכיסת ינומ ons„ סילימי Som |, (סניכ ירמ6 323 כרס רכוש

 סיכמפמס נופי סמקיס סלילמס תולסנתסכ ע"י קוספכו DM„ וכפ סיככופ 76

 סנכ סכיטס ככ סיס תרימכ ספ ab ,'ונו ינמ תיכס ,סורמ) תינע ,סירנקס
 סס3 םי סו ,'3 '3 03 סנור סינק סיכמ6ממ | תרכוממ סרקיו סתנעמ לדונכ
 , סיבמלמס 759 ןכ ,סמוכו סֿכינמס תולע יפכ יכ ,'3 dos וינפ sam סנס לעב
 ולרי ,ומיסכי תמסת .סי3 סרי ,)יסו סעכפ תונככמ .ועמ 'ס denn ph„ 'ס
 han ,('נ 'ג ינע3) ,סדקנ רד6) סלמכיימ ,'ס סנפכ סכמכ"ימ .ןנפהומכ , )3

 .ןצומס קמועכ ('כ '3 ינעכ) Abo„ סמע , תונסת
 סעילקו סל  ףולקכ | Dips„ דוס תרפפתל תוכוכפסו תור:קכ תודמס סנקנתפ שי

 ''3 'נ רודס ססמ םי „350 ררוע) סנפנ ס)ונסו ככ תוכיכע סכו , תכדוסמ
 : ('ו 'פ '5) סיכיעס ריסכ ,סנספס למוענ סו ןויפד

 הערפ יבכרב יתססל

Prosיתיער  

 םירותב nd וואנ
 .םיוורחב ךראוצ

* Lu 
x 
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 תת ,יתק) רטמכ ףרעי .(ונרכז רטלכ סננסתת תתכ תופקומס תונית) יפדירפפ
 תולמס יכימ SE ויסי תת סמיק3 ןכע לכ דת קוספכ סימעפו .'וגו יתרמפ לטכ
 תופנ תוגתעסס תויסו ככוקמס לע תוכס תוכ יפכ ,'ג 'ג לו '3 'כ לש דסי ונס
 ופפק on mm‚ וננכ) ,'3 3 םס Om ומרעג ךפ5 תורכו סז ןויפל , סנווככ
 '3 'נ ףדר כ'תפו ,'ג'ג ליסתס רפכס תריטכ ןכו .'ג 'ג סס | , סידכ)כ תופסת
 3ע nina )6 סתוס ןתנו mb„ ןוינסכ תונוינס לע Bros קוקנק ת)פתכ ןכ וכו
 סופ ,'נ 'ג ךרד לע תכוס |, יתוכיגככ (pin וכמפכ ,סכ תויופרס תוניס
 .ןכפס | ספ)מ ותנסתו ,ולוס סימס ססכ op„ ןרפפרכסמ םולקו Ast„ ןמיתמ
 תוכנכנ כיס סמ סנס eh תולמ תלכ ריכוס) ליכסמס ps סירונדס תכק3 .סנסו
 פעליו תלמ ,ססמ ינפ סכיתסל רמקיו וגיזפס תכיטכ ומכ ,סנסס תודמס רפסעכ
 ,ספיכתפ סע סלכ5 nimm‚ 'ג סס don‚ ינפ סכיתס6 ןכנו ,ומנעכ רונד וכ
 none 'ס קוספ קוקנת תלפתכ eh | סיוסס תופס WE 0 , "וגו תורת6 'ג סס
 oh סס ר תוכזנס ןכנו ,ומגעל וס mh ככ ספיכקנ ססמ ,'וגו ךעמב
 סינינעס "כ  קודקדנ תונמכ נו  תועולתס A) nnd Ar ןיפ יכ | ,'ג 'ג סס
 סניֿה סל Seh סקסלנ סלטק סלמ m סיפעפ סולו , תוככועס  תוכסתמסו
 תומכת ans‚ י)סמ סג ;וגרכוס רדסס סילעוט סינסת יקוספ ןכו ,ןיכמס ןפ
 ןינקמכ סמ)ס | ןווכ (bbc: ap ,('כ 6) 'ונו סלוק ןתת | תוכקככ ,סנכת ןוהכ
 ךכל לע סלסי סוקמ bon , סס3 (me סנקת 65 יכ | ,וטרכזש ןונגס תנע תל
 mb} ףיסוס) עמוס 393 סנווכס ק!קתתו ככועפת ןעמל ,ונככוס תורחפ תונסנ ,יכיס

 . (תוויכוסו ןולכזס

 סיכרדנ סתופ (dio יתעדי כ רח סינר סיקוספ ופי יכ נפי 6 יניעבו
 ,נרס לונכ תפמ ס)יתמנ) ,דמועכ לע סבוכמ ץורפס ילופו ,סירכונס

 כרס 50 69 ילופ ,39  ןורתינ סכוכמ Tomas קפס ילו Sen„ ןכ 65 ינכנ
nun)ינעכ ססט סיממקמס "כ  pieדסי  סירכוקמס סינשכ ויסיע ידכ ,תולמ  gb 

 wm‚ ןוי ןופנכ ר סיכיטס ינקםמ סע  םדקס WE תווטס) סזכ ןווכו | ,תודפ
 יכתפ ,סוכ ותיככס m ,יר'עימפסקעס סישכקנ תודמ ven סכרי 65 סכרעכק
 וקמתקס רט ןוסנס עכט) תופכס יפכ ,ימכסס נסנמ ob יכ סוס גסנמס סיס נק

 סימעפ) ופמתםיו ,530) | ריכמ רכספכ Anh‚ 7  טולקס | ריטס ינעננו ,סנ
 תפ ךל עידוקו von לועו we„ 36 תוסנס יפכ תודמ עכר6 us סירמקמב

 95 סמ וכמל ופיסוו won | סיליכטמס , 096 יכנל ןוגס סע ph ,(סזנ יתעד
 ,סדקס יכתכב תופלמנס תוריסס לכ יכ | ןיע6ס) 2( עי סינפס לכ נס ,יתיפד

IEקעי תוכרכו) טיזפסו כנסו סיס  em Domסירלק סיכיע לועו סעלכ  

 ,(סיפכי תוניקו סיכיסס (Yo תמ6 ירפסו דוד תונסתו 99137 תריסו (סעמ תרותכט

 ומנע דספס ו ,ותלוחכ סח דת mp3 סו ,ךרכעו כדס סיכעופ pop יל סנכ
 .3" כרס 937 כ"ע "פונוש תולמ לעב

 סרקמכ נפנ סו סג , תוופ תודמ Pins תח5 סליס סיפעפנס לכוס סמ יל שד
phסמוכתתו כמלמס סלתי כחקכס יסו ,תדסויפ סנווככ סל יכ ,ןמדוס  

 כרועסתו ,לוקס תתונמ | סקספס | תועוקמ תוככ ןעמנ |, סירמסמס ורנקי ןכ סלינמס
 פרוסמס Inn ,3'י  סילסתכ סוכ PS ,וןכככו רס6כ | ,עעוטס 3)3 סגווכס
 ,סד6 יננמ סינומ6  וספדיכ Ton na‚ 'ס סעיקוס ,תולמ 'ד י)עב סירמסמב

 כו
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 מתו , כמשמס תוכית) נוק לפסמ ןיפ תיעוטפ סלגסכו bie‚ םלפ לק טס סנורו
 ,ללכ רדס לכ תונית יתס לע3 רעלמ ויכקלו , רתויו תוכית סרפע לעב רעסמ
 תועוקמו תוקספסס ונכתי  סיכלק סיכמפמס תויסכנט תמלס ,תוכס (np סז וסעו

 ןכיעס Ach „333 סקזתלו סכווכסס רכועל ככ תלעות םי תותונמס יונרכו ,ססטעס
 נכנס ןנומ = ןיכע וכ סיסי oh רלקס רעלמס יכ ;ןורכוכ ליעוי ןכו ,ןופנס ינעב ז'ע
 תועות nun סנסס) ,סימיס לכ וכ Ss ןונ תויסלו ספ לע sand לכ ,3
 סגווכס תיחסת ריש ילככ סרעוס וינפ סוונתו כוק3 ךורפס רמפמס רלועת סע סיסו ,ןוגנס

 . לומפנסיס סתמנמ לכו ,רלק רמפמב ןכ ןיפס סמ | , לולג יסוקכ 6'כ עמופנ ןנופ נו
 , תותכ 'גו '3 73 ריסס יכנד תל קלהל סככדמ סיסמ לועו ,סינע רכועלו סנווכס
 סס3 טעו וגני סעפ סילעק סיקנתנ ליטס קנתיפ תופי סולו = , 5309 ריכז רפקכ
 , סינוק סיככעו תופנתתמ תולוקכ דקלכ סלכ וגעיו תונסקמנ וככוסי סעפו ,ונפ דג 6
 ולו ,חעכ וקלכי 35 ,ומיעגי ולו an 6 , !וקכ וזרי db yon וסינגי 6
 hans טפכ) ןדעו כר גנוע ססיתוכרעפו תולוקס ףו)יחכ :BYE עודיו ,ככע לוקכ וקיתמי
 hamma תמכפ nah יכ ab ,וכ6 ונימיכ ספוכ ךיסו .ונרכוס .סלכנס תינכתס 6
 סנ ,וניגומדק וכ וזמתסס רכס ,ןוננס תכפנמ dan mc nd רפסנ נו ,סמולקס
 כר תוניכע רפסנ סוקמ לכמת , סתתמ6 לע תועוגתס תוכבסו bean neh nor כ
 וניפ Ama תוכיכעסו ,ותנס עדי 6565 ah ניכסמ רוק (a םנכנ , סדוקס יריסנ
 לקסממ סלעמל ונככו Ach ,דסוס וכ כח eis min קכדס ,לכנכ Inh םכיכע
 תכנסו סיתפט 6פנמכ כ ,רמקמס פכווכו ןכומכ קכד | , ןינע תכירפ סל יכ , סיריסס

 כפיו ככס onop גפי oh ah „Anh ןופנ dh םדוקס יכיס וקתפוי ס8 ןכנו , לוקס
 סיכונלס רולסב ,ונרכופ סינינעס תוניכע ססל Ahr סוקמ Jan , סקתעסס ידי לע ססיכ
 ו עמוקס «vo נע לכוקמו ,ךית) m ספ ןפול לע ססיתוקנתמ) סיכמ6מס קנתסו

 . סירז סיכימ תקתעסכ ומכ ,לכו לכמ WED דוסס יחסי
 'ס קרפכ גז סיניע רומ 193 ברס ולכז רככ ,סיר'ק סיכמפמ) יכיסס רונלס קנחס on הנהו
 יכיקס !קסמס רנל לע onen סימלתכ תועד פינס Sch יכמס ,סכיב יכמ6 ורפסמ

 יכ יכ רמוס יבל, רמפ ,יככד יפכ תק ףטפו רטקכ (mE ך) קיתעפ ,ק'סנב
 תועוגתס רפסעכ תונפנ ןכיפ 7b ,ונרכוס םדקס ריסכ סיככעו תודמ קפס 3 שי
 כזוכס יככדכ סס5 ,וגיתוניכ סתע סינוסנס סיכיטס יפכ תומלס יפנו תומנט

amp)093 ספנתפימ בכעס יכיט תוכינס (ינסס ורמפמ ףזס)  „madססיככע 536 |  
 סכימפ 393 ססיל רנמתמסו וקנו ומ ססיקנתו סינינעס SEDn3 סס ססיתולמו
 קנדס ינסס רכמקמס סעו ,תולמ ית5 dus כמקמס סיסי Sch םי כ , תכתכנ סרזג|

 סע וכ קנלס nen om ונס לעכ סיסיס םיו ,עכרפ סנייסת ויל למל ו
 ינס נע ומנע דת6 רמסמ וס ,'ס pm ,סז ןויפד .סגייסת תומימת תודמ

 סימעס יככושמ ןיכ תוגוסנס תולמס Jh סז3 ןווכ) תודמ ab רמת ופ סי)וננ
 (7b ,(סינגכ (עסיפ) ap "לנו mm„ וסו mm„ ןוסנכ 'כטעמ סיֿפרקנ
 סיתפ ינקס 'ס ךגימי: ןכו ,עככ5 סס am Eh ,וכ קנלס וסמול לוס ‚33

„nmnhסיתס לוע 3יו8 ןעכת  JEסוס ךכלס לעו ,דתי עבכפ  m3ױפ , 

 רסוככ תפסכ ,ילי ועעיכוס ,יככס קיכפ ,יספנ ומפנמת So„ קנת ach„ ףהרפ
 לס יס who תכיפ ספל , (סזס כלסס לע סיטכ סיס תריט לכ טעמכו) 'וגו
 ץכפס עמסתו , סרכדקו סימסס וגיולס וגייס man„ רונתכ קס ןסמ eis‚ שק

nd 
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 כדסס Sad תועונסס ןיככ Dh םורס) ידכ ,ךור6ס Sphı Son hob ופ
 ,תוניתס תרכסנ םגרומס ms סתיו ךרעב ןנכמ) ןפס ןי6 יכ han„ רפוי קדקודמס
 , ריטס (dos סוסס קודקלס לינויט קסודסו ךחלס דכלמ , יסס סמכסכ Pb עודיכ
 , רמסמס תנווכ דנג ותל סימעפל ךרעלי ,וכ רת3כ כס ריפס רדס ph רועס) ידכו
 ךכ לכ ana יתלכ סניתכ סכית ףינתסכ ו ונפמ עוכגנו וילע ףיסוסכ , ופרסל
 non וסע ,ןינעסו DD קוככ סופ ספיכקס תכירע ןוכתי ןיפו , עודיכ ותכווכל

 ןמסכ סיסי ,ןושל 356 ןוסנמ Ipen Jo msn ריטס קתעוי סלע סכרת סתקו ,רונדס
 סנממ her„ נו יסס סעיעכס דכלת ןכ , דכ6י\ סלכי ותיכס ינכ 36 י)כמ קכומס נוטס
 סדגס 'כ קיתעפס 773 סלעי נו ,וכ דמלנו ןוטנכ קכד תועונתס לקסמ יכ ,סמופמ
 תועונתס ךכעכ וסס קולקדס Jam ,315ק לקטמו רלסו ךכע dan תלנוסמ תיטופפ
 ch (in ןק)ס םגכס וסו ,ונוכסת 6'כ ,סקתעסכ עדווי כ כולקס סנקפפו סרפסמ

 * וטלכז ככ ותנווככ (Sp ריסס נעכ תֿפ
 כתוי סלעמכ וכסכו ,ספולקס יסס סנעמס ph וכינומלק ונוע סו לכ הארי

 ראפ תינכתס 36 ןווכפו ספכ ןפופ לע סיכעפמסו סינינעס רדס יסו ,תדנכנ
 סיתורת וכפעױ ,וכ!כסג "כ ,דנל עמוסס ןחוקנ Pd סירכדס וסנכיפ ידכ ,13 וכי
 סכס6 ,סוקת ו דספ ,ןומטכ ול ךכופ „30 ıb doyt וכ דילוס) ,ןיתוח) לע
 תולועמס תונוכתסו תודנכנס תולמס וכותכ Dipl ,סנווכס 55 תוקנס יפכ סנש ו6
 תלעות Boa תינכתלו ךרול)ט יכתפו .עומס 5 דתי סיעוטנ תולמסמו 1397
 תש כלכל ורסכ ,םסנס םעכת ילעב) עוליכ בכעס mm ריקס תומיעכנ סלולג
 תכרעמ ףלסתס יפכו סנינגס תכ6)מ 56 ןווכמו סל רלס לע תולנכגס ססיתולילמ
 ,לכנו רוככ ססיכקנו | ססיעיכ Bon ןיגמו | , סינועס סילכס Pimp ,סינונס

„Som amכנועו לוסמו רסטס תני רוסעו תינמסו ,תיתנו = תוטיננו ,סיתֿנמו סילמו  
 Damm‚ סקכפ ריס .לופומ | ליכשמ תלנמ ומכ ססס DER תומס ונתפי ןכ , ססיפודו
 , תולגס ךכוסכ ונממ ותכטנ  סיכוגנסו ,יופכס EI סתותנו סינינעס רדס DE ןכו

smסתיננתו סינכס תכקנמ ,יסס ספלפכס סמכתס לכ ממ סדכ6 לוט)טסו | ינועס  , 
 כפסנ לו ,ונמע יכולנ ס3 ותכתסס רכס סרמוס תומיענו ןונס ינפולו תונוקס תכרעמ

ndתוכיפז סיעכ תונסת רפסנ נוכס לע סיככמס ,73( סיכיקסו סינכס תומס 'כ  
„Shanתמטרופמ יסס סמכתס סתיסט וכעדי ס)ופו  „omhsסעס ילודנו  yon 

 3וכ וכדס סיפ נעו ,יסס סעכסכ לופס סיפיקנו ןננ יניטמ ריס יעלוי ויס  ויפיככו

 רט יפכ 'ס סע) עיפססכ סנולכ Eh 'ס תונסתו תוֿפונגסו תוקכותס תודיתסו סינקמס
 סויס 2713 סיונמס קיוומס תכקנמ ךטפככ סמדת לו , ?עממ סיסנפ dy ססינע סת
 ססיניכ ןוימד Ph ספכנס יכ ,ססס סיע)טס סכ וסמתפס Sch סרפופמס סמכתס 6
 סינינעס תכעמ סנזענ ,סיכיסס תמכת) סלק רזכ סיסס סמכת) סרק 336 ,!כ
 םותס גכוע 806 כ Yes עמסס ת)עמ mon , תינכסס טפנס ןוקית dot תונסחעס
 תסת , סיפוספ Am סיקסע 315 יסס סכ5למ3 | סישיקנ) עודיכ , ןזופס תנירעו

Ichמ סיס סדק ימינ (םפנס תותככ תודרל סתינכתו סתכל Sen)ךפסלו סיתודמכ  
 . סנולככ סיתוכוכת

 ויספכל רונדו רונד לכ ph mm ,5וסכ תינכתס 55 ריפה ירנד ph סג ןנוכ ידו
 לת רמ6מב סס) מת נע דע סתומככ עעמכ סיוט יסירק סירממל וסוקלחו

 , (ןיגמס ןמ סניפ סירת תפקומס ופ סמק סנמ) 'כמ תוסס כו תונית עכרפמ רתוי 5
 סנורו
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 mn BY "לאְרְשו רע ma np זרי
 We לע ילו ה ל 9( 8 בו הופ

Sanו רבע יד  Senה ךיהזרַא  
 םיִרְצַמְּב הֹוהְ הרשע TEN Nr לחה עמ

 טיטו ATI עה דל האק יד אס
 פ say הׁשמְבּו nm — השמ

 זא ןכב םירצמב א'ג

 י'שר

 סכוננס | ת6 .  הלודגה דיה תא (אל) | :וטירת6  ופדריו ונממ קותר .Anh דכמ
 ao ןלוכו די eb לע = ןילפוכ תונוס) סככסו .ס"בקס לס ודי סתסעע סלודנס

 : רוכדס np רח ןופנס ןקתי םרפמסו ןס סממ די

INO HE ESF ששישיל ל 09055000 60055500-666-- 

 ררא ב

 hs ססכ Map ורמפי Bis ידכ ותפס לע סיס ןטנפס 3’  טיתוכל ורמ6 ןכל
 סנודגס סרוננס ת6 , הלודגה דיה תא (אל) Inh Tin„ סי)וע סס ךכ סז zin סילוע
 קרספסו ,ןס סעפ די ןוס) סלוכו די ןוס) לע ןילפו) (mind סככסו ס"נקס IE ולי סתטעס
 סנכת ןכו ,"6תבר די תרונג תי, 6'ת ןכו ,(י"םכ) רוכלס ןינע רחל ןופנס ןקתי

 ,סנסס יסס דינש סכס לע ת)פוכ די ןוטל יכ ,סנולגס סכמס סכיפ ע'נפרסו . ינכט
 ןמסנו nnd תוסס ,'הב WENN .לינמ סרוצגסו כס ןמ | תככוסמס סכמס לעו

 . לפס ונוכיפ סמ קר ספעי ו ותונפ וסע ,ורבע השסבו .וירנד סייקנ

 הרעה

 , שדקה ירפסב רשא םירישה דוהו תראפת לע ארוקה שפנ רועהל

 ותוכלו ביסס ןיגעמ רכד ךל סידקמ סיס תריס לקנכ Inh סלט שרפמה רמא
 םדוקס תוכו OD WE ןיקס ךיתעלוס רככ . םלוקס ירפסכ

 סיריסס ספעמכ סכולקו סככפנ נוק ךכעו תועוגתסמ לתוימ כפסמ לע סינמנו סינוקס
 סיזוכסס יפוס3 תוכנסס תותדתס סע תועונתו תודפי לקסמ לע 6 ימורו ןוי ןופנכ ר
 סכ3סס תומיעכ ספ יכ סלעמו ןוכתי סז לככ ןיפ יכ , םדוקס la סויס wish תוגוסנס
 כתה ספרדפו , ןוגככ 5 , תיטוטפ ספיכקכ ספ יכ וניפ סז פו ,דכנ ןופ עמס)
 SD‚ תומיענכ סעונת * עיס ךכעלי בוכס לעו ,5וסס קודקלכ סלעי ןננמס

 ול 9 ד
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Dam 2m na iaוגָּב אְּתְׁשַּבְב = ּוכילה  

ae | : םֶלאמְשִמ Drama man םֶתְל 
 אּוהַה ara יי קרפו ₪ MI N הוהי עשויו ©(
 ST a) MID ךימ לֶארְשודדתַא

 יי יארצ

 —— אָזְחְו 07307 רש

 . 5 ו'ע ןיכרע + 'כ ם"יק סימספ אריו + 'כ 'ד למוי םימהו : '3 ד*5 ןירדסנס ךותב ןרהא תורלות

 ק"פ 5"מ סיכקע ונימאיו

 י'שר

 סיס mins - תמ םירצמ תא לארשי אריו (ל) |: ןוש ןוקת 35 וניו .ססילכ
 pw סס ךכ סו למ סילוע mes ספכ רכסי וכמי 800 ידכ ותפס לע

N 

-3230%%%%%5%%%%55595%%%% 0000000 000505000466-- 

 רואב

 כמפכ סטמ וסנכנ Ach רוס רנדמ 56 abs hs וסנכנ קר נמוכס דנככ סיס ולנע

 יפתכ סיס ךרוקכ וכ)ס כפיס ('ע ומ ףד) ןיכרעב תפסותס ונתכ ןכו |, ל"כט ,סרפֿפ
 סנילמסס תפמכ סוסכ ןיע) סרנס יפכ סופו ,ם'ע und וסוכנע לו ס)ונע ןרוג
 סיס תפס !ע ססינסו ,סוכד 750 men י"ל (un סירא יכ ,סוכ ךרמ ןיֿפ
 Serena רעד 16 ,רעעמ עהטָקר וסד לרכנס) ףוס on „info סיס וסע לולנס
 (ס"עוז) bכקנס כוקמס ןמ | ועוכד) סנועס ןופלמ ךוסמ סיככמ | תכזמ) | (ןטווב רעפוו
 קסכמ | ףוכ סיל | לודגס סיס ןיכ ,םיו ,  (רשעמ עטיבמרמ ומד) ןיכוקמ סיס לע
 In , סיס תפ רונע יננמ י"6) םנכיל סיעכי ויס סמו ,סימי 'ג ךנסמ ומכ ססנימ
 סיפ ועלי 2)6 סעו qm‚ סי כ5 יכרעמ תפע לע ונסו ,ססירוסקל ונס סקס יפ
 סוקמל ךומס סיס ת!קתכ לה ספ יכ ,תכנל וקיתכס Abs סרנס ,כדנמו תכיתס יפ
 ר'ספנ) לכקנ סיס m סכוקמ די oh יכ ךכ לכ (3m סיס ןיפ DE ןנככזס (ס'עוז)

 (on רקנס תג סיס תפס לע ספ םי יסס ןרקס יככוע וכפס Schar ,(ס'עװ 86
Ipוסו (6ע'דעב)  Imפס רכז , )פס  opusסע  ‚neסיזיפ קוהכ וניו  
 לע ולו ,ונמכ ךרד ינכעמכ ותפסמ וק3 סיס ת סככעכו , 6ןסס סוקעכ 3

 סולו Ei) mm וכמפ Seh ,יגיסל סזמו ,סכמל וקנו Hama ותפס
 סיסי m יכ ,סיס תפ כוכעלו בוסל סיכוכ ויס 5% )7 7 רדעב) סמיכנמ

 לארשי אריו (ל) | .וטלכומ סטכיס 77 תכ)) וכ סולו Sand„ סיס סס)
 %ע Sch ל6רפי וסכיכ ע"נפכסו ס'נסכס Din‚ תפש לע תמ םירצמ תא
 , תעדס לע לבוקמ סוס סוכיפסס סעו ,םינ סיעונעו סיתמ סיכלמ תפ וסר סיס תפס

 nova ןמ כתוי קיספמס ןטק ףקוכ סירגמ תניתס יפ9 וסלנגת סימעעס תסנס זגכ
 ,סירנמ לע תנסומס תמתכית רתוי קיספמכ לימעסכ ךיל5 סיס סקוכיפנו ,תמ תביתנס

 ןכנ
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 RETTET בטלה רפא <
 np תררְׁשמ לב
 םָהיֵרֲחַא ם םיִאְבַה הערפ m Nas mans לעד
 -ירע .םָהָּב Nu םיּב na רֵאָתְׁשיִא אָל

m ₪ mg no mוכלה לארשו  
 השביב ןמיס ומש ה"יב דומע שארב ובילה

 יתר

 לכל ומכ סריתי ר"מכ בותכ) תופרקמס ךרד ןכ .הערפ bin לכל 'וגו בכרה
 לכ  ססירתיעו סתולתיו ותדוכע לכל ןכסמס ילכ לכ) ןכו pen„ ספעת וילכ

 ססילכ

-33200%%%5%%%%>%5%%%%%%%9%%59%%%%%%%%%%%%9%9%%%96%0464- 

 רואב

 , סכיתי ד'מ נותככ תופרקמס ךרד ןכ , הערפ ליה לכל םישרפה תאו בכרה
 ותלכע לכל (עי סש) ןכסמס ילכ לכ : ןכו ,('ג זכ ןפקל) nem סשעת (pho Jo ; ופכ
 ‚)29 ד 93703( ססינכ לכ) טסירתיעו סתדתיו , (3"י דמ לפקוסיו ."כ ג 23705(
 סלכ oh יכ nd‚ סרכיתי ד"מ)ס ןיפע ספרנו ,י"סכ ל'כע ed ןוקת 6 סניֿו
 ןכטמס תכ6לעב ומכ ערפס ומע ann לנכס סדקי סימעפ Sn‚ סע טופס רנל
 תינ) סתקפשע) יככפ יגכ :ןכו .ןופלכס ןוקת yon ,ןפכ ומכ טרפס סלקיט סימעפו
 סיכלמ גרסו ,(ע"י ₪ תיעלרכ) ,סניתס ןמ ופי ססיתמפפמל ןכו ,(פכ סע) סתונפ
 (6"י סלק סינסת) ןענכ תוכלממ לכלו ןסנס ךלמ גוע)ו יכמ6ס ךלמ (mo ,סימולע
 קוספכ ל'מנסס ל" ן'נעכס תעלו ;ללכס סע ערפס רכת) ד'ענס םומש סנככ ססיעולו
 ph וסכיו רמפ  ופפכ סיסיו ,('פ hr סיעסי) סיסכמ סי) סימכ : ופכ 95 סוקמכ סוס
 סס לכ5 , סיסכפסו נככס 0b )יקס יכ סעכפ In לכ תש סיסכפס תו 3590
 סלולו ,וליתו ויטרפו סעכפ ככר סוס לכ : סלעמ) רכמקס ומכ ומע חקל Seh ומע
 יכתפס ננכ סוס סוקמכ וסו ,סיילגכו סיסכפו כככ כס ah לכ ללוכ ליחס סנס
 םריפ ןכ .,סיס ךות3 ספכיכ bo כנכ ,לארשי:ינבו(טכ) .טרכומ ומכ םרפס
 , עכוט סיס סעלפ יכ ,סז ריכוס) סעט | :'ז כת ןינעכ 3תכ ע"נפרסו ,ס'נסרס
 ןיסס סוקמכ יכ נפ ךותכ נפ סיס on סיכנוע סיכ Ihnen סיסנפ וכפי דועו
 תור ס:ס יכנס וכימו סערפ סוקענו gכיימ סילק םוכ ס5 סיס סינ סירנוע פכעי
 , סיכורק תומוקמס יכטו סיכ תומוכ יפס סנסו , תועומ וטענו ורקנפ סימס dydb תכתל
 ספיס תוכס תלו סימ ומרענ ךיפא תולכו : סכיסכ 3ותכמ 'יפס סז לע ןמקכס דעסו

 כותכ ןכ לע ,סייכננס סענעפ יס וח סי ומסכ ךסוככ תפסכ : גיתכו לכשי סע
 3תכו ,סיס ךותכ סקניכ וכנס ללרשי ינו סיס m ת6 ססינע 'כ כפיו סכיעס ףוסכ
 תיעיככ סיס Bm ah תופמ ם5 יכ סליס לכ רונעל וכי ךיס סמפפ )6 דוט
 50 נרו ל'זמפ רפקכ סיעכק ב"יל ערקנ ופ וכנע רחל 97 לע ילופ ,סנתעס

Tom Ilורכע א ו  
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 י 35 סנופ רקנסע תעל
 : , ססינפ תכק) נו סיס סענפס
 :סנעמ) ןותמתסו סממכ ןוינעס ךפוסו סלילקס ת6 רענמס סלֿפכ
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 סנפ רמונכ עכו .ףקשיו  :קרטמכ סוקנו6 סנרתס וסוו תרופ יורק ךכל
 קדס (ג'כ רכרמב) ומכ סטכס 'כ לוס 65 יכתסו ומונכתו .סתימססנ ססיײפ
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 סעריו ('ז 6 לסועס) ןלכל 35 סה וס ליק תכערס open וכ רמסנפ סוקמ
 :לס תכמ .ויתובכרמ ןפוא תא ריו (הכ) : ספוסיו סיתסנפ לע לודג לוקכ 'ס
 : ןיקרפסמ ןסירכילו סיעג סככ סינפויסו  תוררגנ תונכרעסו סינגננס ופרפנ
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 ונפכ ספכיט , תסנימ סילק תוכנ סיס | עוקכ) 'תי (mo ןופכס סיס ,הוע םידק
 3כתיו וכוקמ םוכיו 'וגו 'ס תוכ סילק לוני : 3ותכק ןינעכ ,סי תכרתמס יס תוכס

Dem) mnלינקס ,(ו'מ ני  Dip)ספ תוכס ילופ וכעת סו לונעכ יכ , ודכסיו  
 סיס תעקוכ תוכס ןיפט ם'עפ  ,לכפי רוגע תו סתסע 'ס די )ו סכרת) סיס
 * (ן'נמכס) ,סס) ערס סתופת כוכמ ססיכתל וכו תוכל סכל ומס 8) סיכול
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 רמלנש סיעסכס ןמ סכ ערפנ | ס"גקסט pn קוס Pins סוע קיספ סידק
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 ינפ) עס דומע 56 ךינמס ,םיהלאה ךאלמ עסיו(טי) ,סירפגס ,םירצמ
 לומעיו ססינפמ ןכעס דומע עסיו ךכ nm ,ססיכסלמ ךלפס In ,נרםי סנסמ

 ופ5מ סםיו לפרעי סנממ ןינו סירלמ Sonn ןיכ קיספס) וכינוס ךפלמס יכ ,ססירחפמ
 ססיניכ
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 ןמ ת85) ילכ סיכלמ ךרלכ נוסע וככמלי di תוס סתענסס נכ3 סיסו ,ס)וע
 ספ יכ סיכלמ תת ופרי לו Erb„ ס3 רנע  ךכד סס) ןיכי ססס יכ arm‚ רנדמס
 סויס ,סויס 85 mh סיכלמ ת5 סתיֿפכט סמ NM„ םהיאר רשא יכ .סוס סויס

 ןויפדס ף'כ .Mens ןכתיו ,י'סר םריפ ןכ ,דוע ופיסות 8)ו סתופ סתיפכפ לוס |

 ססע סיככפ ספכ) ,ובציתה : םרוכה רמא] | .יזנכססס סגכת ןכו ,סתיפר רסכ ומכ

 םהלי (די) .[סכמוקממ ועוזת Ww ונניתס כפל ןכל ,סגסו סנס סוכלו תוככ) וכימתס
 (ah ןוכיכת 355 oh :ןכו ,(ס"כ ןמקל) (on סחלנ 'ס יכ :ןכו ,סכלינסנ ,םבל
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 לע גסנתי ךיֿפ עדוי םיס קל [וסו ,סערפכ סלנכמו וכ רממ סססס ,ססעי סמ עדי
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 ‚)953 cum Ihnen סנפתכ (ho סתע תע כ נ'ור ורמ6 רחכו) ינפ קעלת
 ,סעדפנ סלנכקם ךיתעדוס רנכ יכ קועל9 ךכיכ ךל ןיפו ססעת on 21505 75 סיסש
 סגרה םולקנופו ,(ן'נמכס 9370( ,לפרםי dba 80 יכ ספת תקעל כותכס לפס לנו
 bנ קעומ סתקס סמ ,ומכ 3ותכס רועש ותעללס סכגו ,'ךפו% — (sen 'ס רמו

 ' סכיכפ3 דמוע סיס ןיפס עסי) 69 סס) ןיֿפ , ועסיו bannen ינב לא רבה . קוחכ וכו , יל
72 
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ae anאמעל הֶׁשֹמ רפַאו ₪ לא השמ  
Er —אָל  nomanּודָקְעַתַא  

 vum זרי m גרה אָ דלא עה
INתעושידתֶא  EN mimיִּד --ר  Tayıתמו "ובל  

 7 022 8 * רֶׁשֲא יִּכ Din na השעי
 DR םתיאר

 יישר

 ןכו .תומ) רפפמ Abm קרוטכ דוקנס ויסכע :ונתתיממ NED סיס (ןורפי ןפ
 :תועפס סונקבסד יתומ ןתי ימ (ט"י '3 נפומס) ןכו -תומנס nam ןפי ימ

 יב (גי) Sache סוקפפ סטסכ | יכוע סוי דע דעפ יפוק סויל ('ג (ES ומכ
 רספ

-->52069505959%%%5555095555509955099959%9559959%0046-- 

allge) 

 «Sb קרועכ דוקנמ ויזכע ,ונתתיממ br סיס  (ס)וס ונכ רקנס ?וסו) סופסלמ
 סופסכסד יפוע ןתי ימ : ןכו nme‚ ('ג m ןמקל) וכסומ ןתי ימ :ןכו ,תופכ רסלמ

Shine)('ת 'ג סיכפ5) יפוק סויפ :ופכ ,יטכ סע רוקפס סוסו ,תומפס ,(' טי 'כ , 
 יכ ,'ה תעושי תא וארו ובציתה (גי) . Sehe סוקקס ,(ו'כ חי 'כ 87( ינוט דע

onת ופכת קר סעסנמ וסעת כ  nonerס ' ehע"כ6רו .- = סעעי  ann 
 ומתלי Pb סמלו ססיכתפ סיפדורסמ שיש qף' תולמ םע Js לודג סנסמ רי ךיס
 ניס רולס סח — סינוד6 ויכ סירלמ יכ סנוקתס fr , ססינכ )עו סקפנ לע

Dennוילול< סע סתנסל לכוי לו ספ וחפנו סיכלפ לוע | לונס) וירוענמ דמנ  
 ןיסע ab תלו ידעלכ סנסו ,ם"ע % סעק)מ סידמולמ סכילו 0977 נפרסי ויסו
 תכני סלי לע רח רק ילכו סיטרפו בכמ  סס) סיס כב רטפק vum כרס

Kinnתל  Msnדועו ,סבורמס ת עעומסו  Dosסע סכותכו סלולג סכ)פמ סיכלמ  
 ססייק תל m ךכפ3 ססכ ולכעס סיפרסו ,דקמ Ten לתכסימ Anm כרו קזס

 סעס דתפ dann‚ ' סוק)) ססיכתפ עסוכ סירנמ לימ סתופרכ סתעו ,סדנכ) ןפק ו
cb absסעס לתימ סנסכו סנסכ ססילע ועוקי ונפ נע סחכנ ורכני  FEDסיכעב  

 תועסלמל וככעכיו ברק ינכ לכו סיפכפו 3ככ ססלו דפמ דנכו כר סע  תורלקנו
 / ססיכיופ לע ורכגי ספ ף עננו 3093 93703 לכ רססכ ותומיו תולכוכו תונולג
 סיפרי ויס 0 יכ | , סעת)עכ וגתוממ ול ,סעתלמכ mind ונתקל וכפל 55 ךכלט רפפפו
 סיכנמ סע סות)) וככטלי ס8 יכ ,תמלכ כונס .רכדמסמ sam רטפכ סעתנמסמ ךכ לכ

 ךכד ch יכ סוס רכדמס ןמ ת65) ןיפס סס סג ונשק יכ רכלעס ןמ תכנ סוסיני כ

 am | ןיסכ 23703 סיכונסו סילולכ וכפי רוכעל סונתי נו סדיכ וקמי סו | , סירלמ
 סיכסלו סעס)מ ידמונמו סכ ירוכג ככ סע דיספס) סזכ יל סיסו ,ותומיט דע סיסמו

mסס) רעלו „8333  senון'ללי סתככ 6 יכ ,וסכי לו ודזפי 360  van 
 דע סיכלמ תפ דוע וכי 65 סעושי ססל ספעי סקס יכ ,סס) עיסוי 65 סלי

 סלוע



 גצ חלשב די תומש סולקנוא םונרת
mio)תלמה  TRהשמדדלֶא  anםירבקדדןיא  

 ———— mi unmpb arena תַמָמְל אָנּתְרַבְר —*
  —8Bאָנְתּקּפַאְל אָנְ |  a3תישע ה 5
Nom) + םיָרְמַמ * en Ai 

 . eyםִיַרְצַמְּב  Sn I 09הילא 2727 רשא
 ןנממ לדה רמאל טכורצמב m nban Nass קובש

pn Reבומ 5 םִירָצמְדתַא  
Mm n257ונתפמ םיִרצְמהתַא הב טל + הנ "השש יִאָרְצִמ  

 רבדמב רמאו
 : '6 ו'פ ןכרע ילבסת :ןרהא תודלות

 י'שר

 תעסמ יכו .םירבק ןיא ילבמה (אי) :(תכ סט) סוקמב ענפיו נקעיכ (דכ
 ססנ"ינפ ר"יפיס < סקמ וגתמקנ סט רנקי) סירלמכ סירנק ןיק5 סינק ןורסק
 רי = ורנד ןכיסו . םירצמב ךילאונרבד רשא (בי) :ו"ענכ )4 שי"טופ ן'וניד
 סלוס ל'כ) סופפנמ | דוקנ סיס סלו תומנ רשקמ ,ונתממ : טופסיו סכילע 'ס
 קוספ י"טרכ וכתי RED ןמק) ןייעו סופ6למ Dam ופכקש קולקד | ילעב) עדונכ

 ןפ
OOOO LOLOL OOOO OOOO ESE LO EEO OO LOCO 

 רוא ב

 ןיפס ,סיכנק men תמחפ יכו, "סר (pe ,םירבק ןיא ילבסה (אי) .פרלענ
 , ל'כט chem" ןוייד ס'סנינפ Ds ,ססמ וגתתקנ סע רנקנ | סירנפנ סירנק
 ופגש םיומ סטפ םע טוימ) "לכ וסו , סעק'פפ ן'נ ע'ד יסנֿפ"ינפפ ר'וכ י'ס
 סירנק ילנמס רמו יד סיספ ,ןופנכ סנינעס לפכ כבל סכר ,('וכו רעבָפרג ענייק סד
 ך6 קרס : מ ק'סנכו ,סימעפל סלינסס לפכי ועונס qht רמו ,סיכנק ןיפס ול
 oben לפכ ת6 וס סנ רתפ ימכקלס סגרתמסו ,ותמגול ('נ כי 93703( ססמכ
 יופכש ,(יכינס (ha ןטק m תסת )ודג np 63 ,ונאיצוהל noch„ ןופנצ

AND)וי6 ,רבדה הז אלה (בי) .('י זמ סיעשי) ינפכ ןיפ תרמפ וסומכו „53  
 כנדו ,סיס Pie רנד mes ול ורמקי Th יכ סיס ןכ יכ ונעדי קר „31093 סכוסמ
 לוק סיס סו Bm‚ רטלמ ,ונתממ |. ('ט 'ז ליע)) ven 36 ועסק ו das סו

 סופסלמ
 סע bub) si pour faillance de non 105565 ז"עלנ ם'ישופ nr ס"סנינפ ר"ופיס (1

 .(רגיז רעכערג ענייק סולד . גיי5 . )792074 P| ופגנמה םיומ ווטע
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 בנק הערפו 0 er ap הָעְרַפּו 0( : ןפצ לעב
iniםָהיְניעְתַא ——  ERזרי אשי  SYD אָהְו may 

m ןוהיִרְהּב pam omas yo םִיִרְצְמ EM 
 Oyabn יִנְב וקיעו אָרֲחַל 3 pm דאמ וארו

 רק m NDR INN„ )©( : הֹוהיחלֲא לֵארְׂשִ
 לא

 י'שר

 גיכקס כינקס וסמ ככק סערפו כותככ וכ סיס - בירקה הערפו (י) :תמסרופמו
 ab 333 .םהירהא עסנ :ססמע סנתסש ועכ (Damp סדק ןמלתנו ומנע
 von סירלמ לש רשם וכ ססיכתפ עסונ סיכנמ סנסו Anh רנד . דקפ םיקכ
 ססרנקכ . סתוכ6 תטמופ וססת .וקעציו :מוסנת סיר5מ) (Sup סימסס ןמ
 (DE סדקכ (DIE קחליב .(טי תיספרב) dr דמע רכס סוקמס כ6 mh" פוס

 (רכ
OOO LOE OE40600000009000909099 0000009000900 09 — 

 רואב

 man ןכו ,דמוע לעפ רק m  'ניכק, ומגכת | סולקנופ ,בירקה (י)
 כירקכק סנווכסו ,וס וי לעפ סוקמ לכ3 ניכקס יכ, 303 ע'נ5רו ,יזנכקֿפס
 ,תמוערת ןינעמ ben „5, סנרת ו , "וקיעזו, סגרת סולקנופ ,וקעציו .וסנסמ 6
 ועני ,סעיקוס) 'ס Ih סי))פתמס סלל יככט ספר Yh יכ ,סלפת ןינעמ נו
 5 ססל כוטס סיפנס סיקוספכ וכפל רפלכ וכמפיו סס) ססע רט ותעוסי
 36 וקעליו ןופנכ ,סירלממ  ספילוסט לע 'ס ינפל ומעכתסס mh ךככ ,סנילס
 ן'נמרס ם'מכ ןכתי סופו ,(ו'ס ס ליעל) ךילנעל סכ ססעפ סמ) למ סערפ
 תתפס תכס יכ למל ,סכ ספעמ רפסי כותכסו ,תותכ תותכל סעס קלמנס, 3"
 ז'עו ,סס) סקענס סעופיכ תלסוכ וגילו ופיככנכ Denn תרתקסו ,'ס 36 סנלפתס
 סעפ רפי ינכ 3ותכס ליוסי ךכלו ,('ז וק סינסת) ףיס סיכ סילע וכמו : ביתכ
 יכ ,'ס 6 one וקפ5 סס3 סיכועס יכ ,'ס כ Shake יל וקעליו ,תרתפ
 סמ Ihrer וקנתנש ע'כי נתכ ןכו ,ןומסל סט vom סיליתי) סע רשי נצ
 ,סיככמל se סכמפ תינשס ,סיס nd לכג סכמ6 תחל תכ ,תותכ ערפל
 סת6רק) 9m סכמפ תיעיככסו ,סמתנמ תככעמ סדגנל סככענ סרמ תיפינפס

Insסמתנמ תעוכת  ons)סתופ לכלכל , Sem2997 יפכ תכו תכ לכל כיטס  
Seh יכ סירלמל וכועת 6 רתפ such וגו ופרו וככיתס וקרית 36 כמ', wein 

 וככעת 6) רע תיטינסנ ,סלוע דע לוע סתר ופיסות כ סויס סירלמ תל סתיֿפכ
 סתלי 'ס ,סמס!מ  , dobלונכו קנטו .רקי תו ומוד ןוקרקת סתלו , רמ6 תיעיכרלו

Anh ןכו סינותכס ךטמס יפכ תעלס לע som si hs לולו, סכיס)6 סל 
 םרדמב



 34: תלשב רי תומש
Damm a7לע םֵׁשְלָׁשְו  

ba 'קזחיו ₪  bag im 
m mm PR Ayo 

 לַארְׂשִי ונָבּו לַארְׂשִי 92 ירחא
 יש + החמה = TE טא
 םכָהיֵרֲחַא oem ופדריו ₪
 םיה"ילע Dun ֿםבֶהֹוא גש
 וישרפו העְרפ 222 פוסדלכ

omפילע  nnנפל  
 לעב

 יישר

 She לכ ססמעו .םירצמ בכר לבו

 ויס ימ לסמ ונמע ךלי וננקמ סגו רמסנ נסו כ

 ססוכנ סרובנכ . המר דיב

 תמסרופמו

 פולקנוא םונרת

 יֵאָרְצִמ sm לכו
aanלע ןנממ  ba 

(m)תי ו —  — 

aל 23 03  
 שירב ןיקפנ לאש ינבו
 יארצמ ופדרו (ט) 25
 !Han וקיִּבדַאו ןֹוהיִרְתַּ
 לרָּכ se לע ןרש דב
 הערפ Im אָחְיְסוס

mm megaלע  
Dieליִעְּב 0723 אָחְריַה  

 ןופצ תוסוס א"ג

 : רותכ סיס זז ןינמכש ככרו ככר לכ ליסי
 תומסכס ויס ןכיסמו | + ככרס ככ תמו רעסכ יכס סירלמ den רמת oh ולס

 רסי den רמת סו , סירלמ סנקמ
 :'ס רנד תק Rie בל תא 'ה קוחיו (ה) : ועונכסכ תוסכ5 ירק .ולכ לע םישלשו

 : ףודכ) ובל ת קזחו וכ סק ףודכ) ס סלות סיספ + הערפ

9099499497 9090999999099900 9949999 IIIH HH RRA 

 רואב

 ססעעו , םירצמ בכר לכו
 5רקי ןכ לע ,ןוכסתכ דק ומכ וס ךלפס

 םינע תימי)סס Sons וס כספו
iRריו  Damנו = , סיניתפ ליתפ ןמו  

  nieסיכנמ) סיטנע סיסמת כס 3’ 6
  Nססו ,(ספנסס לפסע) רפת  BEתופנכ

 ססונתסל סנו לגל סס) ,  ססמטכ סיפכויו
 סיליתעס סידנעכ כ ,תוכיסל תולנעמ

 כסתכ וכינע ,םירצמ 892% (ם) (17

  opטפממ ןכו  ,סיס לע סינוס ויס
 סייגגכ, ,וליהו סיסוסס ינכוכ

37999 

 ‚3 סיס סז | ןיכנמנמ 3ככו ככר לכ , ליפי  ןוט) רוחב
 , םיש לשו

 , סינט תרונמ תינטס סלעמב וירתקס
 ומכ , Ass 5"פס ןונקנ כקסמס סוו)
 ןיכו = וכיכ (Sao עפסמכ Ads ןמקנ סז
 ,(ג"י 5 תישפרכ) יםינס סו ,(ג"

 ופעס
 סינפנגס  תועדכ

 .סעכפל דגוס סז לכו
 וניקס
 ,וישרפו .סיל

 . סיר:נמנמ בכרס רפמ לכ

 ימ סנסמ

araקפה +: ריב (ה) , 

DENלוגכו ףותכ  

 , סתדובעל וסל

 ססילת6  סירנמ

 סיס לעו ,ןופנס
 רכזמ ועכ
 np ונינע
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 va na יהנו .ונישע (Dita mas םעֶה
 ללָאְרַשְי * m sn הַא אהב אנ 0 אשרא ניק
 DEN ₪ : אָנחְלְּפִמל AIT"NS TON 0 ) :ונדבעמ

may N mon : חקו 0 : מע חקל ey 
  a) FIISETEEרָב  elןיכיתר הֶאְמ תש  aב ר כה רומק  6 GER DERו

 לכו בפה

 ת"יק סימסס תואט שש ןרהא תודלות 3':

 'שר

 וידנע כל ךפסנו יפע ךותמ ול  OSסז סיסי יתע לע ול םירפופ ויס רכעסל
 וכפסנ ויסכעו םקומל וכל  mbונדבעמ :סועפסספ | סנופמ לוכסכ ססיבתל -

 סכסמ .ומע הקל ומע תאו :ומלעכ קוס .ובכר תא רסאיו (ו) :טתופ דונעמ

 ופוכ סוננסו ונכוממ ונטנו וניקנ סירב  moסיכנמ .רססכ סכמע גסנת6 69 ינסו
 סעכפו רעלגס סכינפל סידק ינסו סמקלמכ וכ ןימדיק 1730 סיכנמ רפס ךרד

 נפל כסמו ומנע בירקס | כירקס  77 waסוכ לוטיל —* רקס  ch33ומכ
je) רוחכ סיכתכנ .רוחב (ז) :ננ5 קנהפ רמפכט קנתכ סכמע. Seh יכל רקכיס 

 דיסי
0222.22 .07.222.7.2,2.2,207 722.222. 2 52.2222 2222522. 22 2,2 2,7222 

TER ב 

 טל סז סיסי יתמ דע mn רכעס) יכסק ,וידנע 3% ךפסנו ,ימע ךותמ 165
 :םרוכה רמא] * ונתו6 לונעמ ,ונרבעמ . ססיכתפ ףודכל וןכפסנ EB ,םקופכ
 ךלי) ועכקס סימי תש)ש) win ןויכו ססמע pie ןיכוטקיפ ,םםירצמ ךלמל דגיו
 סיל ולכי  יעינש לינכמ תמ וירכד ףוס סו ,(י'קכ) 'ונו סיכומ סניפט ופכו ופנו
 «Pr סימי תעלט וענקס ומעט | סיכסס) dan 6% ז"כע ,'וגו סריט וכמל תיכחסנו

„ahסכלג :ורמ5 ירסמ  mפיעל) וכיס96 'סל סתכונו 3703 סימי תש)ט 97  
 ךכל ןוסלט 'ס) סקכמ סע om nes ךרד ןק )6 vn רס6כ ורועפו ,('ג ס

 סעכפ רק ס)ילכ יכסס דועו | ,דקי סכומסו סעיסנס יתפ לכוס וניל סימי תפ)ט
Dun)בי ליע)) ו5 ומוק רמו ןכססו  (Bdסיכלמ די סגו  | mmססילע  eb) 

 ןוכגסו ?ןיכוטקיפ ססמט ,(ne יסנפ וכ סיס ךילו סערפ תעד ספרטה , ספסל

 תקנ ENG ותרחמל ו רקכ3 ועמסס רס6מ ,סעס pass ךנמל DE ןכתעדל
nfסיכמוט סינפרסיסס סירכמ3 עודי סיס. 93701 ,ומע ףסוי תומע  phתומנע  

gemכוזעפ | ולכויס סיניפקמס יפל | , טתו6 סיכפוק .סנילו סנט פופמ ינטמ דתוי  

phסוכילוו סירנמ  don»סרנקנ  Tabsסוי' תדלומ ןרפ ןעכ q,סז ילו כעו  
 ןכו :ומכ ,יוטכ ,רסאיו (ו) . [סיר5מ3 וכושי נס dessen wen | ןולכ סלגתנ

 «m ,רוחב (ז) mache„ ומגכת ןכו ,(ל"י ו '5 סיכנמ) תיכנס תל סמלמ

 בוחכ
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 EST, Am )0( Nm ףקתאו ₪

APR ARMEE ככ דעו Di 
 * —8 ועד —— יאְרְצִמ ןּועְדָיְו ּהיֵתְיְרְׁשַמ

 דניו ₪ : ןכזדושעיו im DS — תנָא ירא
 םַעָה חַרְב יִּכ םִיַרצִמ — א טא cr / אָכְלַמְל:הָוחַתַאְו ₪ :ןֵ

Tanıııלֶא ויֵדְבעְו הערפ 335 ףפהיו הערר אבל - 
 םעה יהודבעו

 י'שר

 סיעסרב סקנתמ וס 193 םולקססכ .הערפב הרבכאו (ד) | : וכלי ןכיסנו ונממ
 יתסדקתסו יתלדנתסו כ"חלו רמוגו ות6 יתטפסנו רמוס וס ןכו .לבכתמו לדנתמ ומס
 סדוסיכ עדו; כ"חלו תשק יפסר רכמ ons רעוקו '(ת"כ :קותי) man יתערוכו
 -וליח לכבו הערפב :('מ (db ססע poty 'ס עדומ רמופו (ו"ע סינסת) סיסנפ
 ועמסש ins דיגסנ -ןכ ושעו :תונעכופס ליתתס ממו סריכעב ליקתס וס.

 נכפפ כ תוככנ 005 ונס wem : כרקתנ Th וכמפ נו ססמ לוקל
 נפ ןילוטקופ - םירצמ ךלמל um (ה): : סרמע ןכ ירנד 8 ו ןֿפ
 ןיכוומ | ןניפש ופכו 3וסלו | ךליל ועכקש סימי (nee ועיגספ ןויכו ססמע
 .ססירתל ופדכ יטעכו יסימתכו | .יעיכרס | סויכ סערפל | ודיגסו 163 סירכמל
 ול ךכ) תספ לע יעינס סוי hr סכיפ וכעפ תירסשב :סיכ 179 יעיכש ליל
 mp סכל כמ יכסס סיסס סעמ ךפסנ .ךפהיו :יעיכסס סויכ סכיפס ןילוק

5 
2, 7077207 7707707777777 277770777777 57777 757070770 

 רואּב

 pn» ven {5 mr ויכנלל סעט ןתונכ סייסמו , סיס | ןינו לדגמ ןיכ תרימס
 ph3 סיכנ ons 36רטי לע סעכפ רעקיפ ילכ ףוס סי לע נתת ןופכ לע
 ססמ סערפ BE רונעכ ,"וגו יתקזחו (ד) . לכדעס ססינע SD ופועטקו
 קויפט רמפ ןכ לע ,וקככי oh gab ססיכתפ qףולכל וכנכ סיס כ תורוככ תכמצ
 ,ד3כתמו לדנתמ ומס סיעסרכ סקנתמ ס'נקסקכ ,הדבכאו |. ססיכת6 ףודרכ ןכ) תפ
 7 'ונו יתעלונו יתפדקתסו יתכלנתסו ךכ רחו 'וכ ותל יתטפסנו : כפול וס ןכו

ndרמופו ,(ג'כו כ'כ  : ansינסת) סיסנפ סלוסיכ עלוג כ'תו תסק יפפכ *  
 * יכ ,(י"ער ןוס) ,('י מ סע) ססע ץפסמ 'ס עלוט : רמופו ('דו '5 וע
 טיעטכנ סעקנס י'עו pונכ .Ach  תולככנס תולמסו תולעמס סוסכפ וס 71390
 od דנט ,םעה חרב יכ (ה) .טפקמכו קלגס תדמ םסנועפ ספכפת
 סיכלוס סנו סנפ סיעות ספ יכ ,וכמל cha 'סל man לתוימ סוקפ Ih סיכנוס
 mp ססל כעס יכסע ,סיסק סעמ ךפסנ , ךפהיו . קורכ) 797 ןיטקנמו סינקו

15 
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 ןִלְּבְרעמ Inner aa לע םכיִכְבנ לֵאָרְׂשִ נבל הערפ
pasרָבְרַמַה םָהיֵלע רג ץֶרַאְּב םַה דַחֶא אעְרַאּב : a 

 ףיקתאו ' א יהו

 יושר

 סמלי 'ס ןכו Sean ns לע ילארשי ינבל | : ססילוקס) סינס dot עמטיטכ

 סיסולכ .םה םיכובנ :ינע יכפמ ('כ םיססרב) וס יחס יל ירמ6 mo„ סכל
 .(ר"פ סינסת) כנס קמע .(ס"כ כויל) סי יככנ ומכ (1ר"יריס ז"עלכו סיעקוסמו

 תקככ סיעדוי ןנייקע רכדמכ סס DD do סיכוכנ | > (ס"כ (31h תוכסנ יכנמ

 ונממ
--0%%%599%%%9%%5%9%9%09%%9%56%666%6604%66 230600609 

 ברואב

 , .ינע ירפ5 (ג'י כ תיטפרכ) וס ית יל ירמ6 :ןכו bar„ ינכ לע | ,לארשי ינבל
 . יונכססס סגכתןכו ,"נפרסי ינכ מע קסע נע, סגכת ימנפוכיסו ,םונקנוֿפ סגכת ןכו
 ,(ךוצ (Ben לעפנ ןיגנמ וס יכ om יכונעת 55 ומכ , סנומס תחת ק"רוענ ,םיכבנ
 ,(ו'ע ג רתס6) סכוכנ ןסוס ריעסו ,(ת'י 6 5ו) לק יכלע וככנ ,סיכוככ : ומכ

 סמ עדי ו סלע 5מי )5 סדפכ סעעסו ,(ו'מ 3 '5 סיכלמ) סנוככ סכנממסו ,ומכ
 en" , סלכ סימנרתמס וענכת ןכו ,ךוכ פרס סיקרקכ ק'דרסו ע'נפכס כ'כ ,סקפי
 טגנפ פיד ןימ) 5"ל5 עכעק] SE ו'ענכו ,סיעקופמו סיפונכ on„ סיכוכנ םריס %
 ,('ז לפ סינסת) כנס קמע3 to)„ חל כוי6) סי יכבג .:ומכ [(טרַאפטרעפ , ןפבעירטעג
 וכממ ת95 סיעדוי ןכיפפ .רכדמ3 סס סיפונכ סס סיכונ; ,('י עכ 2וי6) HD יכנמ

 תפכס כיתכדכ , ססינפ)פ סי יככנכ סיכונס ,סס סיכב) : עריפ ל"ז ס'נטרסו ; וכלי ןכיס
 , םר5 ן'טסו רת5 םרפמ יככ) ע'נסכס תעד) 336 ,תורסנ יכנמ ,סי יכננ דע

 רגס .סp ןייע יכנו עמד ןינעמ וקריפו תוכסנ יכנמ ןכו ,סכב םרפכ וקינס ק'לרסו
 נס רנדפס ונפכ וסוכיפו „7713 וכיפו וכינתכ וי לעפ לנס ,רבדמה םהילע
 ,ססיכתפמ ספ סינֿפולו תועכ תוימו ככקעו ףרע Em סוקמ וסע 0997 תפ ססינע
 סכ6 ועדי נו ךר63 סיעותכ רכלמס ס5ק3 סת3 סינוס ויסס סוקממ וכס ךכיפנ
 לע רנס תלמ כסס *רנלמד | יודע ןופ5 תוועע ןוסינע לרט, סנרת ע'כיו , וכלי
 וס יכ woche סגכת ןכו ,ונרופס ע"כ 290 ןכו ,סלעמל ne ןופכ לעצ
 יפ ינפ) ונתיו ןופל !פכ סע קדקל) םיס יפ) ,וינפנע בותכס | ךסעסס לע ןווכמ
 טפסמכ וכתיו וכפיו , רתסכ ya ליתתמ וסע לועו ,סיס נע ונתת 1m תוכיסס
 קוספנו ,סיס לע ונסמ וסכנ :חכונ ןוסלכ סייסמו ,סרכיפפ 503 רונד ph ןוסנס
 ,סכ) amd סיסו ,לכםי יכל סעכפ רמו רתסנ ןוטנב רכד) רזוס ויכספלש
 סטס nen ספ יכ ,לפרשי 36 סשמ רמממ סיס לע «np m ןיפפ ספרכ ןכל
 יפ ינפ) ונתיו u לכם ws 36 937 „bio ךכ כותכס Yun ,סזמ 5

 תוריסס
 י (ןפסמיושניימ « ןפבכעפשניי6) serrer . ר"יריש "עננו )1
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mהשמחילָא הָוהְי רבו ₪ ךי םע למ ₪  
ein — 

 -לֶא “27 2( רפאל לאר ושי יִנָּב םע למ )
 am ובשיו "PS 92 םופ op, men ּובותיו
 לדגמ "2 nn יִפ יִנ נפל ןיִבּו Sm pa אָתְריַח

nos Sys om sw 
 ןפצ לעב נק = ה

 רמאו ט : םיהדדלע ונחת a העֶרפ em ₪ :אפ
 הערפ לע

 :ו'ל רעש סדקע ובשיו ןרהא .תודלות

 יישר

 תועטס) ידכ serien Dom לכ ןינרקמ ויס סירלמ דג ססיכוזקנ .ובשװ (ב) די
 רפי (ma סעכפ רעקו Sehe וכ 73 סס סיעות רממיס סערפ תֿפ

 ם'ע תוכימס יפ רקנ ויפכעו סותיפ לוס .תריחה יפ ינפל ונהו :רעונו
 יפ mp ססיניגס ינסו סיפוקז .סיסוכנ .סיעלס NE סו ןירומ ינכ ספ וקעגס
 בעסיס סתוטטסל ידכ סירנמ יס לכמ ben סוס .ןפצ לעב ינפל : סיטלסס
 :הערפ רמאו (ג) : (ב"י כוי6) סדכסיו (om ינסמ בויס םריפ וילעו סתפרי ספק

 טמסיסכ

--600666 50-0900000 6050005000 %999 5% 0 2330-- 

 רוא ב

 ךותמ םיפי 6% : ןנ65מ )ולו mach„ סנכת ןכו ,ריסי 55 ,"ילעי 8% סונקנופ
 ומגרת ימלעוריסו "ידע ל, ע'י ומנרת ןכ) ,דמוע לעפ him ,("י ג ןעק)) נסקס

 . ססינפנמ רס כ ןנעס לותפס ,"קספ סוס },
 סעע סמל den„ סעעמ לע (Send Sen פר ןיפ תמפס ךרדפ ,רבדוו (א) ךו

 לוכעב סז יתככוסו ,ולננ ןיקכ סדפס תעכתו ,סמכתכ ויעמ לכ יכ ,ןכ
 ףולכיו סערפ 6ליש ילכ סמכע ךרד תיגכומ ונויפ DEI סלט סקכפס תקונ פ5עתמ
 יכ ,ססיכותפנ ,ובשיו (ב) .(ע'כפרס) ,תוקופע DES תונטסמו סיכ ענסיו ססירחפ

 ףוס סי לם וכופל) ךעיל ספ יכ ףוס סי תפ רוכעל ךירכ וכי יניס רס9 סירלפמ ךֹנּוסְס
 םיסו ,כות) ונס ססו Sohn„ לולגס סיסו ויעיל ףוס סי סיסו לולגכ סיס ןיכו טינ
 ינ3) סעכפ כמו : כמי ועכ ,ךרדכ סס סיעות רמקיפ סערפ תל תועעס) ילכ סז
 סע וקענס ם'ע תוכיתס יפ כקנ ויפכעו סופיפ וס ,תריהה יפ ינפל .'וגו פרי
 mach ןיטנפ סיענסס יפ יורק Dass ליגסו סיפוקז סיסוכג סיענס SE ססו on לב
 ספועטס) ילכ ,ןפצ לעב ונפל . סינפ3 ספסק 1303 תוריפס ינפ סג רקנו (גוכדנימ יד)

 (" 3'  ומס) ולפכ יכתפ :ומכ קריתנ סנמס וזסק3 ,וחכנ . סתפרי ספק ורפקיפ
 + ססירות6ל סינק ססק עמסיפכ ,הערפ רמאו (ג) .תמועו לגג ןכינעו ,סככ סיכרו

 ינבנ 2 ובה
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a ya Dat ame) Trןוהמדק,  Nena 
 אננעד ארומעְּב . ד . 5 ו =

 ee Te כת ל
WR Mayaםםָהָל ריֶאָהְל  Sm Non 

 ו רה הש SE) יו a ספ
TOD ln ba wae) isקט  

 תצדומע ידע אל ₪ רומעו DON BITTEN שימי
 אָל ףַאְו אָמָמיֵּב אָנְנעַ פ :םעה יִנָפְל 72% שאה

Rx oe 2 oo : Keo — : 

 אְָליִלְּב אָמָשֶאְר אָדַע | רבדוו
 :אמע ם

 Denen : כ ג'כ תנע שימי אל ןרהא תדלות
 "וכו אדומעו אממיב א"נ ירעי א'נ

 י'שר

 וכנת Sch 973  סכתולר) סתוסנהל ומכ לוסט תתפ דוקנ יךרדה םתחנל (אכ}
 יפו .תינס ידי לע סתותנסל ןפכ ף6 .סכתולרסל ומכ וסס ('5 סירכד) סצ

 דומע תל מ"מו סכינפל וכינומ 293 קוס ךורכ םודקסו + ןנעס דופע םינפס וס
 2 .ןנעס דומע Bahn„ סכ ןגעה דומע י'ע ירס5 ודי לע סתותנסל ןיכס ןגעס
 ןגעס דופע ת6 וכ 3 םודקס .שימי אל (בכ) :ךרדס סתוכוסל 6 סולל
 onen פס דומפו זס דומעל סינסמ pood דועעפ דינמ . סליל םפס דומעו סמוי

 :סז סלוע or עקסי נפ דעס .ןנעס דומעל
sen 

RRA ARRAN ARREARS 

 רואב

baסלילנו ,ס3 וכלי כפל ךרדס 96 סתוקרסל סעוי ססינפל  Poדומטצ ססיכפל  
 דומע תומדכ קר סינע תומדכ סיס 5 pp‚ דומעב vom „on ריס פ
 ,םתחנל .וינע תיכנס דסעמס רוכעב ןכ דומטס סרקנו ,ןרפס do סימסס ןמ יוטכ
 5 סירכד) ס3 min Seh 773 סכתוקכל : ןכו ,סתוסנסל ומכ וסס תתפ דוקנ

m Bias (1סכתופרסל , abידי לע סתוש תותנסל ןפכ  ‚nisוס יתו  
miaסיב סעפ ,הלילו םמוי תכלל .סיכלוס סס ולי לע יכסס ,ןנעס לומע  

 enes תויס תע לע קר 5רקמס )ככ מת 5 סמוי תמו ao„ יפכ ס)ילכ סעפו
 ככ ככ "יסבק וכ + 3109. יכ. ,סנל "סוסו | ,mans עי פי יכ לסט ל
 or)‚ '3 סילנפ) סרקכ or סוס סויס : ביתכו , סליל סיס on ‚(mn רכלענ)
 סנינכ יתקעכ om :3ותכו ,רקנס mh לע טיכתו כוסכ סמ יכ ab„ סיס וסו
 סעילכו . סויכ סיכלוס ויסק, 309 ס'נסרסו .(ע'כפכס) ,('3 תפ (Bon ךלנ
 bin‚ לעפ ,שימי אל (בכ) .'ססירתפ | ףודריו = סס סימרוכ רמי סעכפ עתסיסכט
 סגכת ןכו ,סעס ינפל סידומעס םימס כ סלעמ) כונס ספס יכ , סרסס ןינע

 טולקנופ
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 pa רמאל Den mans ראש נג ה יא
 7 7: ers : יי 37 12 רַמיַמְל

Re! 3 m ppem janםֶתיִלֲעַהְו םֶכְתֶא םיִהְלֶא  
nnןוכְמע  : Doneהרומ יתמצעְדהתֶא  ‚Dans 

 םֶתַאְב Am zen ועו ) mm רו ערס
MOD:ייו (אכ) : 01278  Asל  OR rsהחיה פז זי הכרה יי ה  
 רברמ רטסבד א'ג ריכד א'ג

 ךלה
 : ת'לפ כ'מ סירקע - bh "ע -כ כ'5 ק'כ * 5 כ'ל ןיטודק 'הו ןרהא תודלות

 י'ש ר

 כמ5 .בקעי עיכטסס ומכ דימ ןענכ ץרפל וסולפיס ויככ ph עיכסס 59 סמלו + ססינבל
 סירפמ סוסיני כ ינכ לכל תוטע) ידיכ קפס סיסו .סירלמכ יתייס טיפס 6 ףסוי
 mo יתמצע תא םתילעה :וסופסיפ Den ופליו ונלניקכ) סעינסס ךכ) תוסעל
 רענט ךרפל ססמע ונעס סיטנפס לכ תומכע (abs mm ןכ עיכסס ויפפ) .םכתא
 : קוכוס) ססמערמ וכ ןופ6רכ DE" ינפס סויכ .תכסמ ועסיו (כ) :סכתק

 סתוחנל
--9330009%5%55%6%6%9%9%5%6%%%%%9%%%%9%%%9%9%%690946- 

 רואב

 ,תומלעס oh יכ תוטעופ ones רכסי ו ניו Bohn סורי לועסו לקנס }כ יכ
 , ףוגס ירכימ לכ) ma וס סינכ ןופננ תומלעמ ספרנס סופו ,ע'נפרס כתכ ןכ
 ימ 'ס סנרמקת יתומנע לכ :רמופ וס ןכו ונס ת5 ןילימעמ תופנעספ סמ לע

 , סילכיפס לכ לע ס6 יכ ,ל3) תומלעס In סע va ןיֿפו ,('י ס) סינסת) ךופכ
 סתופפ ה , עיבשה :םרוכה רמא] .סדקס qu יככי לכ לנוכ (פיייבעג) B'נכ ןכו
 ws‚ סעונש Emm סדלסש תסנתומ סיפכ ןפכמ ןילו ,ותמ רנכ qסוי עינססס
 סלל ופרס ,יופכס ללמ ס יכ ,כויתס דלמ סעוכסס סייק 5% ססמ ינולט
 לתס תולסמ סעסננ ,םתאב ונהיו תכסמ Won (כ) = . [ססינ6 תעוכט תל סייקל
 , סת6 רנדמ ךכד «oh סיתסנפ Th ךכד ךלס לו ססינפ) (mal ןנעס לומע

Ihnenתו (אכ) .רכלמס סנק3 לוסו ,סע וכקיו סת3 ןנעס ןוכשיו ,ויכספ וכנס ' 
 , סמסגסס קיסכס) ותנווכט ספככ ,ךילופ ומכ ,*ןוסיפלק ,3m "5 ,םהינפל ךלה
 י'ט סיס ס'גסרס תעלו ,םס לועעו ןכעס דומע ססיגפל ותכ3 ךילופ סיסע רמו

hinסלכנ ןיעפ ןיע רס6 : כמ סוקמכ ונפלמס ילק6 סלולו ,וס)ומ סשנ 6רקנס  
 a) Eh mon סמוי ססיגפל ךנוס סת ןגע mon ססילע mp an 'ס ספ
 ןרפה לכ נמ סקסק וכעדיע קו ,רקמס תוטקפמ md ןיפ ,(ד"י די 93703(
 ותרפפת עורזו וזע  ןימי סלגתיו סקרי סס כעל סוקמס ול דתי 3ותכס 797 , ולונכ
 ססינע סלע ס'כקפס ,ו'ת ללב ספסגס ינ3 למול Joh ןכתו , 605 ךרד לע

Tom II,בי  Mךיסו /  
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en ףסר יוַנְב ya MD 
 םביָרְצִמְד : = ₪ ( PERאעראמ | ראשי + םכִיָרְצִמ : ץֶרָאמ .ללַארש
 ףסוי .יִמְרג זרי MER השמ הקו ₪
 הָאְמא יא המע יבשה בשה יִּכ ומע ףסוי

 ימוא תא

 : כ כו ג'י 3 'ע סעופ han" ריו .'כ B’1 םיתספ חקיו ןרהא תורלות

 יישה

 Sb ןופ) קוס ףוסו ףוס סי  ועכ | .ףוס םי :סמוקעס ךרד) הטופס ךרדס ןמ
 : םישמחו :(ט"י (DEN ועמק ףוסו סינק . ףוסכ| ספתו ועכ - סינק וכ סילדגס
 טיפס  סיטומס ונעס Dal סרג 93793 ןתניסספ יפנ) סינייוומ 5 סיסומס ןי
 סוקממ רבועכ סדפכ נפ סיכירלס סמ לכ (on סיסמוקמ ויס כ כוסו ךרד סיס
 לכ m ךירכ (m םרופ וססכ dab ךכעליע סמ ספ תונקל ותעדכו סוקמל
 תמחנמבו קנמע תמחנמכ סמתת נפ ןוופס ph רכס "כ בתכנ כ סו בותכו ךרולס
 י"5כב) .כרת3 סתופ לפרסי wos ןייז ינכ ססכ ויס ןכיסמ ןידמו גועו ןוסיס
 ומכ ram .סולקנו5 ומגכת ןכו .(/ עפוסי) סיסמת ורבעת סתלו 5"סכו (ןסי
 ספמסמ דס DENN סיקוממ רח רכד = . זירזו (ד"י תיטקרכ) ויכלת תל קרי
 , WISEIE סעינסס | - עיבשה עבשה (טי) :סנפ0 ימי תסנקב ותמ סיקנמ 'דו וי

)0993 
RRR RRR7275707777775  

 רואב

 סילדנט oh ןוטל וס ףוסו = ,ףוס סי רנדמ רנלמכ ךרד ופכ וס ע'נפכס תעלנו
 ,.('וק'י סיעטי) np ףוסו סנקי ,(/ג 3 ליעל) ףיסכ סקתו : ופכ = ,(5'לכ ןפוכיב) סינק ו
 סוקעכו ,(ד'י '5 .עקוסו) סיטמת וככעת סתפו : רמופ וס ןכו | ,סינייוומ ,םישמהו

 םוטקנו6 man ןכו (ת"י 'ג סירכלו ah 5: 3'כ 93705( סינממ סרק לתפ
"pm,קריו ופכ  Dhונינעס סיטרפמס וכמו , "זירזו, , (ד"י די תיסכב) | ויליס  

mauל'זכ וסריפ ןכו ,תיקימתס עננס יס ,ןייז יכככ זמוק +  bh35ומש) טמסכ  
 ךטידוסו ,13.ןייונת לנכו SIND סוקפ תיסיפת ןפודל pp יככ רמכ ,('ילכ 73

 : םרוכה רמא] .סיתכונ סילנע ומכ לו סעסלמ as וקני ספר לינ יכ כותכס
 ססל ויס ןיפמ סמתת ו ,(טנעפקועג) ן'תנמרס סגכת ןכו ,סי.ייוומ | , םישמחו
 ? דורמל ולכוי 5 ידכ  סידכעל = ןייז ילכ ןיסינמ יפו ,סילנע סכ יכסו וז ינכ

 ןסזו ,סת5 סלט  ס)ילס ותול3 ופעל | ולכיש = ןויז ונכ לכ ססמע וכקנמ ו:תעלכ
 פרשי לב ונע .ס)עמל = ריכזס ,'וגו השמ חקיו :(טי) |. [סירלכ ת5 | וניו ככ
 , סמירלמ ולרי ולי לעש ,ססכ סיספ דנלנס סעע רונעס סג ,וסס רוד .סייהס
 ,תוננע ביכוסו ,ססלכ 'ונכע םסינכו = ,ססילככ ןכ: וסמפופ ,ותוכ (nd סעיכקס :וסו

 ור
- 
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 TONER SD אטלי ו חמא ירא :אוה
 ובשו ——— — anbe Danny "ןוהיזִחַמְּב ומע- ןועּוזי

niert.םיִהְלֶא ם עה אמ חיי  | 
 דסי Vm — תמי TR :חרוא

 ףוס ER ףוסד

 תפס | ...ip המחלמ | םתארב DR שי סדנפ יסדרמו — ךרדס

 סמו | > סירזוס ויס רפי ךרד וכנס 0 *(7" 93703( רעוגו ינעגגסו .יקנמעס דריו
 סעוספכ סכילוס" ספ ו סופלה E69 סנקנ ורמפ סקועפ 37" ספיקסזכ ספ

rahnעכו 0" גכ+ ס'ר3- ןייעו תכפוסע תועיסרס סרג 2וקכס רדס יפג) " en 

 סניסס - - בסיו 1( | Bu כ ונקיו 2 ₪ ,טכסחמ Ben : םתני je AA ןוקכ

m | 1 ; 

0000006 3338" 

 :ת ו אב ב

 יתפממ .יכ יטפל ספפר ,('ט דל 'ןפקל) 6 וכ/ ףרע ספק ספ יכ :וסומלו ,יפ לע 6
 75 סינסת) 330 סמס יכ ',(תי זיי עסוסי) ול כרב ככ יכ ,('ס למ סינסת) ךל
 ססינכס) ןכתיו =, סנופת = סילע  ןיפע = סרומג= סיפר -סיכותכס: 106 ככ יפי סופו =; (י
 כותכס תוטספ תועמסמ יפכ ןפכ ףלו , ל"ופ ורכוש יכ לע תונוסכ 'ד ללנ תקת ס)כ

ampדיפ סנכע וס; ךרד < ג פסל + ןופל 6וס  ableתומתנמ. .תכומנ ניסכנו: <ןטככ  
 ן"נפכסו , סמירלמ en כ nm ,סככל ךרד לוכע) סונתי 55 כ סיתסנפס סע
 36 סו ,סעס «on ןפ וס כוכק וכ סיסנ6 כמ יכ רע6) ו סיסק סז לע ןעט
 „ סיסנפ-סחכ: נו: רמפמל: סעט:תנופל סח <; סעס:סתש ;ןפו ,וס פולק כ סולמפמס ילסש
 יתנב סינעורי דע סופסנפ:: ןרפ:-ףרד פווס<:יכ + ;סעלוסכ: לנכס :ססיניכ :םי: סוקמ לכמ
 תעטתל . ךרעליט :ומכ ,:;סוסנפס::רפפמל::ךרוגוכ ןוו  :ךרל :/יהכוע) עולי. לוס קוכ

Doפעלוסל :(ייוו) : תנע סתגוס- "לב סגסו :,ןופנב :כומכס סלילנס ףכיפל :(;סעס סחני  
 "DIN סמוקנס:.:סנסס: תעמנסל ((ןפד)'=תלמו י,ססרוקמסו עדונס:: הכד: סתוקנס .סכסס
 , טופ .פחסכ :מעי !ייװ) :ונוסנ:פ :ופוטטכ ה יונכמלס סגרתמסןווכ סולו. ,ךכ ככ:עדונ: יתנבס
 77 יסכינוי: :ס0 :ופסניט:עדיו: :תוליתעסיהעדוי ספס::;םעה: םתני=ןפ': . ('וכו טטִָג .ןפד
 , 3ופ) ךרדס: נוק יכ ,המירצמ:ובשו .סד::ולכ ::ןוטלכ ספני ןפ. רעפו:סיתסנפ:ןרפ
 ;ירמפס יכנמ :גועו ןותיס ןכפנ: סרב  סתויס הע : סמח)מ :ופרי :bכ:רנלעס ךרדב נק
 סכוכעכ םופל סיופרסתיס .55/ סידיפרכ | קמפ תמתנמו .:;יסס תעב:סורכממ :סיקופמ סגו

 כושל פרי  סקו =, סתופ: ותפנפל :ססכ :סתלנו 53. וסופר .ךרד : ומנעו: 62 .סס יכ
 כפל סוקמס ךרלצ סימלמע | וס םיקומכ סנו ;ךרדכ ססכ: סחלי יכ ,ליעוי 5 סמירנמ

 סעופפס :ףלדס : ןפ . סניפס = ,,בסו :(חי) ==. (ן'נמרס) :,פרת ךרד ועדי לו ma וכנס

 ר: םמיפ ןכו .'ףוסד מיל לרנדמ תרופ, ת'פ ,ףוס םי :רבדמה :סמוקע ךרדל
 תעדלו

. 
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 תלש רכ הת 0 *תרָא" העְרפ-יחלשב והיו
 nn ןערבב = :םיהלא םחנזאלו | םכעֶה אָלְו אָמע תי — *

 תכרק ירא יאְָשַלּפ NO 2 םיתשלפ ץֶרָא
 אוה ר

— 
(m)ו .םהנ אלו .הערפ תלשם:יהו  wmך) ומכ  omןטקל) סעס תל  
 ופופכ בופ .םונו . Fb (RI Sn .סקנת. כנס. )30

 ךרדס
DD 

 רואב

 סלומקככ = סלק = סונמכ יכיסז "יוס :('מ תונקל | 'כ'פב) ורע ךכיפלו ,ומס תריכ
 ככ = תלווכו ,ויספ% ןספ  סלומ סל סעס  לכנ5 למ :תוכינתוי תולומ " ןלןכע
 19% = ןיפס" = סכיכיס ' תנווכ םיסו = , וכפכב פוסט רינ  סדולו טיס  ןימלכש תומס
 כלויו סלפס עליס סז לכנמ ןפת סילותקתכ 'ןוילעל ןיפו סנופלס סכיכיכ כחפ סעפ
 סינלס תונפת תוכזו תויסנכ יפכ תכווכו תונפתכ לכס" תוממוכ תלוכו | ,רלכנס ויס)
 ויכפל ורמפיו סז ומסרפיו ספילמסו ספר30 55 ודויו ו53קתי סוקמ סד לבל םיסיס וסז
 han ,( גסנוי) סקותכ סיסנפ 56: ופרקיו : 9: ולמ6ט סעכ סתנווכ 'וזו ,ונתנ ךיתוירכ
 סיסנצ סלומ סד5 סיפסלופעס bra סיסנס ןמ*י, לוקי סכירכ" סנפתפ לפני סת
 ןיפפיפ לע | ןניכל סעמ תמות3 קנת סד ןיפס סנכ :סכותס לוסי סספ סילתסגס
 30393 ןיכ סנופ 5 ונסנמו עכט ססכ ןיפ "סיסכ סנכס " וכירקמו 15937 353
 לכס ,  וטנע :וגתיככי ססינע כונעי סו 'ורכמ" ונתינניי תולמס ספפי ס 690 | ,ליסיכ
 רט6כ סיכרכ :ןיגעב סירתסנס  סיסנס | ומסרפסיו רנכ יתרכוס  רסכ ןוינע תרזנכ

 סמ לע סיוגס 35 וכפפו ': כותכס רמפס ומכ תולנקסוי תוכרנס ןילענ סרותס ידופינ ני
 סתונק יסנפ 'ס תירכ תש ונוט רסס לע ER ,'ו תפוס ןרפע סככ 'ס סטע

 ,טסנע3 'ס תת Aion  תומופס" לכ) לנלס ססלפתיס .'(ד'כו נכ טכ סירנל) 'ונו
 לועו ('י מכ ספ) ךממ ופריז ךילט bרקנ יס סם יכ ןרפס יפע ככ ופרו = סויקכ רעו
 היהו (זט) : םרוכה רמא] סניפי סי)יכסמס ויפורמ6 ומענ סמו = ,ל"כט 'ס'ע3 סו םרפל
 ספ יס ילו ,ןוככוס תש תפטומו ,סתע (Wirken וגילעי ועוסכ יפ) ,תואל

 :[כתפ ןוטנמ פוס en לומנתס ונע סגו , תירנמ
 יכט ןפכ טיט יפל ,תופוקמ  סמכנ ונרכז רפקכ  ;ךסמסס יו ,םחנ אלו (זי)

 ,טיתק)פ כפל .ךרל סתנ 5 סיסנפסו ,סעס ת תנע סעכפ ,סינופ סיטפסמ
 ם|6) Ads ,סז סיסנ 15 סז סיס רפפכס ,ןפוס "36 983 ךקמסו רוכק סכייו
 on‚ . סיטפסמס mE "ac סוס ךסמסס לע ו'יוס סלומ ,(עטוָקוו ד 'וכו הערפ
 “)35 'ו mh nn (Sen ךכנסתככ ,(דכ כ ןמקנ) סעס mh סמ: ך) ומכ : סנסנ
 וגלעש יכ 5י סתעד)ו ,בוכק וסס פ'עפ ורפני סיכרפאס תיק ,אוה בורק יכ

qb 



 זפ אב ג תומש סולקנוא םונרת

enירא רעע ןיפ  Pa Le 
 5: ara חי (again ליל רי קני
 1 ee a : 23 1 : םירצממ

 יה הוהו
 יז ש ר

 ןיכןולכזנו ומכ רובד 'כ ופיטת dh (ד"כ (ham סורד לע ףטסו סע ורכס סקנמו . סיתש
 : וכ רכדיו סנס רוכזי סיניעס 73 סירוטק Dom ססורכפ (Dach סטרפכ סרומלס ךיניע

 יסיו
DHL 0202722722727 77777 0077077 07 HL 72 2.0022 

 רואב

 , ןוילעב סעד en 36 עדי סכיפ ורמ6 תיערפס ותעיליכ סיטיתכמ ססעו ,וס 5
 ססנ 360 תיגעי Als סיס יגלכ סד Neun סתגטסנ סיסיחכמו סעידיכ ודויע ססמ

jrול סלעב סיסנפס סלכי כסקכו ,ןרפס תש 'ס כוע רמי רכס ומ םנוע ססעע  

 תועלס לומכ .dab רכנתי ,ועככו סלוע IE  וגסנמ יונק3 תפומ ססעט .Dan ליסיצ
 , לוכי\ םינפמו עלוי וסדתמ סוג סלועכנ ENG סכומ נפנס .תפומס יכ ,סלוכ ספה
 ,סקוננס תפממ לוע וגממ 2930 םינכ) En Sonn רוג) וסס תפופס סיסי רפכו

 םלותס סו סע סייקפתו |, סיפיכנס וידכע Ih ודוס , .Dan סדמס ת סיסנפ רנדי כ
 m swb) aha נרק3 'ס ייפ וכ עדת .(Jon :סיתפומכ בותכס רמי ןכנו ,סנכ
 יכ עדת ןעמ) רמו ,סתעדכ סיכקמל סתופ בוע כ יכ סתנפסס לע (nme ,(םי
 כונעב : רמו ,ןיפמ ספרבמ ונפ סס יכ pולחס לע תוכוסכ (טכ 'מ סש) ןרפס כ
 vb נככ עיגט Ass ת)וכיס לע | תוכוס) ,(די סע) ןרֿפס נכ3 ינמכ ןיפ יכ עדמ
 סיתפומסו תותופס כ'מ ,סיקפתסמ ול סיטימכמ  סיכלמס ויס סו לככ יכ 17133909
 ססע  ס'נקס יכ | רוכעכו ,סלכ סרותנו לרוכה תנומקכ סינמפנ סילע סינולגס
 יופכו יפדכ עפר לכ .ןי6 יכ ל'כ] רפוכ ופ עסכ לכ יניע) רוד לכ3 תפוו תק
 לוס ויוניכ סנו ,ופועימ תפומס Ans יכ 5 סעט לוע םיו ,תפומ ול תופרסל
 .Seh תוקו ןוככז דימת ססענס .וכתופ סולי ,[תפומ נו עכט Bios ו3 בופמל סנס
 כיפתסו ,ןוכתפ כולל ססינכו (Dana ססיככו ןכיככ ל רנלס קיתענו וייט וֿפר
 סע לכ כותכנמ ךיכלסו , תספס תכיזעבו nn תכיכפ3 תככ כייתס ומכ סוס .ןינעב דפ
 ותופ 3ותכנו =, ןכיליע ןיכ In ולילי נע סיתפומכו תותוקנו תמק3 וכי ספככש
 91933( ורמ6ש ומכ ,3בכעכו כקנ3 :וכיפכ Dr ככמסו  ,תוווומכ םית3ס ימתפ לע דוע
 סירלמ ץכפמ ךחכ סוו תל רכות ןעמל 3ותכס סממ | , לתיירופד an תמ5 (6"ע כ ףד

 תוככ םולמ 703 ללויכ לכ ןכו .mb„ 393 סכס ססענסו ('ג ומ סירכד) ךייס ימי לכ
 ו ותכתסי 5 סיתפופכ תולע תוקודס ככ3 .nd תויסל לכסו סיכלמ = .תסיליל = רכז
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 ססע יכל סמכ ספ 5:6 סונמס תל ןילפתמ Th ךכ סלמס ph ןיכמסמ ןיסס ךרדכ
 יפ) .םלוע תקה םכיתררל :ככפנעמ .הזה םויה תא םתרמשו :ךימ סתופ

 פנס
I 0 0 277707777 777 OD ROR Ro 

 רואב

 רכס סוקמ 353 .יזנכסלס סנכתמס תנווכ ססמ | ןיכתו ,ונלכ סי))כס רומסו ,דימ

 וקינכס 5 עולמ עדתו ,סדונע תכ6)מ ופ סכפלמ לכ ופ סכנמ ופ סלונע סמ

Smיכ ט"יכו תכקב תכספנס סכפלע רדגב  obסכמ  omasנע סרמקו ,ןכסמכ  

 תומוקמ סמכנו תכט תכסמכ ביטיס ר53 סיכפוכמו] . ססיפולו , סעורג סכפלמ יס5 ספנוסס

 ,תוצמה תא םתרטשו (זי) . [ט"ויו תנט תוכ)ס3 ע"ם Mio ס'נמכס סופינסו ,ס'קב

 קיפסס ו ,'וגו יתאצוה הזה םויה םצעב יכ + ןולכז) סוס סויכ ס)כ63 וטוטפ יפל

 'וגו ץמס 5 יכ תופמ תגע .סיכלממ ופילוס רע קנס תפ ופסיו : גיתכדכ ןיפהסל סקכ

 . ץומס ידי ופני נק רופם ןיכיכ:ט תומס 6 סתכמתו וטרד ל"וסו nd)„ ןמקנ)

 סתיס תוס ספוננס יכ | , סכיתורול) ןכ וכמפתס סעטס ,םכיתואבצ תא יתאצוה
 תומוקמ סמככ ונככז כפכ כככומ ןמז a ןכפיו ,ופכי כ ןיידעו טלתס תנסתב

 םכיתרדל .סכ6לממ min‚ םויה תא םתרמש . (ןעבֿפה טרהיפטג ם'ורעה עדרעוו ְךיִט)

 ךלכ ,סנינתס לע 56 סכס)מס לע סוע ch פוכול «nk נפ יפל ,םלוע תקח
Imםצעב :םרוכהרמא] |. תוכוד) סכפנמס כוס ןקכ ופכקו  Dimיסו ןכו ,הזה  

 ןקסלנו (Den רקיו : רמפנ יכסו ("כ סט) סויס סלעכ יסיו (ת"מ ןנסע) סוס סויס סלעב

 רסמ) סעס לע סירלמ קוסתו :ןכו ,(6') Bol) mo ךופמ 165 ומוק רפפיו סל
 נפ =. ס)י) לוענ ת65) לכםי ינכ ת6 ne dot רכלס תמפ ?(גל (ar סת

Denדע סופיכוס כ ןקסלו  miaידכ סוי לש  Adsונפמ 193 סיננגכ כ'תפ וכמי  

 ,ןשארב (חי) .[סמכ ליב ת5) ותרוכגננ םמסס ת65 דע וניתמס ןכ) ,סעיכ תכטתכ

 סעמס
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Norיעבשה ל :  Rp Kaya le 
 כ ןושארה ₪ : קרָאְעיִבְש אָמֹי רע *

 תו שק עמ Napa" יִעיְבְשַה Dim שדק
Dramenכאמל  — re 

 הדי — / לֵבֲאי רֶׁשֲא ךא ana השעי"אל
WEITשפנ לבל לכמה המ רשעי ובל אוה  

 ריבעהי יִֹוֹוהְלְב אוה | םכל
 ןוכל ליכאתו יד א"נ

 = "כ ג'פ '5 ו"מ סיתספ : ל ג'ק .'כ ד'כ תנע ודבל אוה : '6 ת"י ןיככע םוימ ןרהא תודלות
 :'3 .ו סלגמ : ana '6 "כ .'3 'כ 09%

 יושר

 םייתסו Dh סדק ופול רק 237 ס5 קרקמ .שרק ארקמ (וט) :יתוסב
 ידוע ah לוכי) .ודבל אוה :סירסל י"ע וניפפ .םהב השעי אל -:תוסכז
 יכיסכמ לנו וס (סיבכוכ ידכועכ לכו סככ סכ) ססעי ודבל וס רמו דומלת סינכוכ

 םיבכוכ ידכועל ah לוכי העסל יפפ .שפנ לכל :כוט om ברעמ ןסוסע) רטפפס
 דומלת

--+49-0%%%%%056%55%%66%%%%%%%5%6%56%%90%95%%%6%%%046-- 

 רואב

 6רקמ ,שדק ארקמ (וט) .[(ט'י ןנסנ) נפשי תדעמ יסס Em סתרכנו : רמופ
 , "וגו שפנ לכל לכאי רשא ךא .תוסכו סייתשו ס)יכ6) טלק ופופ רק , 937 סם
 תכסכ לכל ,ץפנ לכול יטועמ) ,וסעת כ סלוכע תכפלמ סינוס סיפי ביתכ ךכלו
 סדפס n93 תלעפנס סלועפ לכ סנסו ,(ס"נערס) ,סכ6)מ לכ יתכ סירופכס סויז
 רקת יסס סלועפכ ןווכפס תינכתס 55 תופי כק6כ ספעמס ןורקכ סע 15h מעז
 5גכסס סע סוסס סעעפב סככנס תינכתס תעידי ידי לע וכ לנוי 6וסס ןורטכסו | , סכפלמ
 ךכוכ יס סכפנמ תילכת לכו ,וסס תינכתס 96 סיפינמכ סנועפס יערפכ דומלסו
 oh יכ סירכילס מע סכ ןיפ סו , ססינינע ןוקתו סתומילס Ih סדפס ינכ ת)עותו
 nes תכקתמ תכ6למ כקת תלכפמס םפנס תוכקתמו סעכתב סנתנס סטעמס רקכס
 סלי לע eh תויתינלתס סנפס תונועפס 56 ןוכסכסו סנכסכו (טסנוק | טנייפ) טכפֿפ
 תיסרפ סלועפ לכו | , (טייקכי)קיטטגטסנוק) "לכו ,סמכת קס'ננ 5רקת סכפנמה סעעמ
 ןולסכ 5  תיטענס ס)ועפ לכו , (גנוטכיררפפטסנוק 16 טייברטטסנוק) "לכ bרקת ססמ
 , (םייברס 15 טסנעיד) "נב , סדוכע bרקת לבל  סירבילס לעעכ ספ יכ רכזנס סטעמס
 56 Arno ןוקתו רטכס oh יכ דימ סדקס ךרמ 3 ןיפס למע סכ םיכ סכנמ לכו
 םפנ לכול ךכול) Kran wohin סל)ככ ph סולו ,סלונע תכלנמ 6רקת ,וסס ךרמס

 לימ



 הע אב בי תומש םולקנוא םונרת
mes porםויב ךא ולכאת תוצמ םיִמָי .ןולכית  

 Ep אָמֹויַּב םברָּב
 ראש  וזריַבְׁשַּת ןושארהר ןוכיִתְּבִמ span ןולטכת
 yan ae וכ םכהבמ עטה ונייר ל יא
 לֵאְרׂשִיִמ | אוהה WERT התְרְבָנְו תוהה אש —

 5ארשימ
 םוימ

 : ל ג'מ '3 ת'כ '6 'ס סיח:פ 'וגו יב :'3 ו'כ כ''כ 'ד סיהספ ךא ןרהא תורלות

 יישב

 dyt md סחכי רחל סוס סויס nh רוכז «am רומלת ןורכוס סוי וסז ימ וכעמס 59
 יוס וכי קספס תכקממ רמוכ דומלפ ו5י סוי ar ילו ןורכז ?ם or סוס סֿפיכיס
 תל ולכל רשע ספעמ ליל יכספ .MB סוי נפ וס ןסינכ רסע dern סוי רמופ
 תקת לעו) דומנת סינפ וכול טועמ ינ6 עמוס .םכיתררל = : ולי רקונלו קפפס

omתוצמ םימי תעבש : ליעל םרופע סימי לס {1"גיעס - םימי תעבש (וט) :וסנמת  
 לש יעינס לע רע) .תופמ לכ om תסס Sub וס רז סוקעכו .ולפאת
 דוענת תוסכ ישכ < ןיײמ .ןפס נכי Dis רכנבו סכמ (eh סכומ וניפכ תספ
 דמלל כ דמנכ לנכס ןמ ליו ללככ היסס רכד סרות3 סדמ וז סימי תעכמ עט
 - תוטר en ch Diss יעיכש סמ כי ונכ ג:כס לע דמנ) 556 םני דכלכ ונע נפ
 : סבומ ועכק כותכס Pin Wahn כרעכ רמו) (min mis ןופלרס סל ab לוכ*
 סעכסס ינפל וסס (meh יוכקו ע"י כרעמ .רואש ותיבשת ןשארה םויב ךא

mrדפוס סד ןופפרס ןופסכ יולק סדקומ  and)סד ינפלס (ו"ט  why nn 
 jnn ןיידעו תספס עסזת Pb ןמת לע עקפת כ רמט דומלת ' לס ןוספב נק
 תרכת יכנס עמוס , לארשימ : סוכל טרפ סתעדכו ספפנב יסקכ * אוהה שפנה .סייק

 לוסס סוקמ ככ י:פנמ רח סוקעכ mu min לח סעל סל ךלסו ,קרקיפ
 יתוסר

Dd 2 7727777077777 7277272577277 2227 222 205 0.0466%-- 

 רואב

 ,סיתנקמ תנקכ | רופסס סיסי לככ ןוקפכס סויס סנכי רכס ןינעס ,ותיבשת (וט)

 , (ןפבטה טמיירעגסיומ רהיט טָו) לכ סגרותיס ומכ רנעו דיתעע ככרומ ןמז וסו

Erb %ך וטכד כוחו , ע"יעב ותיכקי יתמ 3בותכס  „pinסעעכ ןמז ול ןעכקו  
Hicksסוי דע ןופפכס סוימ ןמס לכול )כ יכ ןינעס ,'וגו לבא לב יכ .ם"יעכ  

 סויס דע ומכ וס יעינפס on דעו BY„ סגכותמ ןכו ליסס פנס סתרכנו יעיכפכי
 ס) ךנתו !6כסימ תככת יג6 .ums ,לארשימ אוהה שפנה :םרוכה רמא] . יעיכעסי
 ,("שכ) יתוסר וסס סוקמ 50 , ינפלמ Anh סוקמב רפול דומנת ,רחפ סעל
 כותכסש יפל לכסימ כ תרכת כ ץפנסע למול סינוכי ויס םכדס תנוזכס רכלס מע

 רמוס
 ליעל ןווע "נייעס 1
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man MIRדבעא יֵאִָכ  = fol 
 na לע תָאל ןוכל - ROT) IT SON לע .תאל ,may םָּרַה הָיהְו ₪
 זרי ותא jan ןּותא יד (MEN םש DAN רשא םיתּב ה

 ןוכילע םוהיִא nd םככלע יתחספו םרַהיזזרָא
 — אה אל תיִהָשמְל הגג Dan היהי"יאלו

bandאעְראּב ילטקמב  
araץֶראְּב  mm MEETSםִיְרְצִמְ : Kar) 

ak as — ל יכל m םתגמו ןורבול םכל הזה םויח. 
 ee תררל nm am .וחרא ג a רק אָגַח ּהיִחָי ןוגהתו

 :רעבש ₪ : הימה .תעבש ₪ Hamann םלוע תקח
 ןימוי םיפ)

 . '₪ עפ ביפת כז '5'ו ah 'ס 'כ:'ד סיפספ תעבש ןרהא תוד לות

 י'שר

 י"ע נו mins mh .'ה ינא םיטפש השעא :ןכמ) תכתנו תסמנ תכתע לו
 692 ןפכמ .תוסכ סיכתסל לו תול) סכ) -תאל םכל םרה mm (גי) :םילס
 םודקס Anh נ (mo לג לכס .םדה תא יתיארו | : סינפכמ 606 סדס ונתג
 : סכילע ייפ תסופו יפונעב סיקוסע סתקס תופכ) יניע תל mh ןפו) וס ךורב
 onen לכ mh ינסו (5"6 סיעסי) עינמסו תוספ וכ סמורו יתלעקו -יתהספו

 סיורס ויסכ .סירפמ יתכל לפרסי יתנמ סיס גלדמ .יתמספו | . סניפקו גולד ןושל
 סיקספס לכ ןכו (ק"י '6 סיכנמ) סיפעסס נס לע סיקסופ ןכו Dr„ ךות3 סז
 היהי אלו :סיתמומס ןיכמ ועלממו וגלדמ עילמסו תוספ ןכו -סיכפוקכ סיכנוס
 ולמי לוכי לפרסי לש ותיכב ירלמ סיספ ירס .סירכעכ וס סוס לכל .ףגנ םבב

nnףגנ סכ3 סיסי נו למ  Jahסוסש יכס סכיתנכס סירנמב סוס  has 
 : ףננ סככ סיסי נו רמו דומנת ותומכ סקני mb עמוס ירפמ לק ןתינב
 ןיידעו וגגוס סת = ןוככז) ךל לוסש .or .ותא םתגחו :תוכול) -ןורבזל (די)

63 
RRR RRR RRR RRR AON 

 רואב

 סכעפסנ ךרי לו סכננל קופיפ ,תאל םבל םדה היהו (גי) .'ס ימ רמו סיככמ יב
 :םכינע npah ספור יגסט סדס 1303 יכ ,תימסמס לוכעכ ססיכוכ3 תומכ סיירלמס תקע
 nd„ , ןורכזל (רי) .תימעמס לע תוכ סיסי סלס סז יכ ,qףנ) סלב סיסי ו

 ותיכטת



 אב בי תומש םולקנוא םוגרת

jm  הרצכון mmבילגה - as ar 
 i ןיכילְגְּב ןובינסמ ןיריִפא
 ותא םֶתְלַבָא Deu םֶכְלָקִמ ןּולְכיִתְו apa ןוכְרְמוחל

  Nocs man mmןוזּפהְּב  Sen MDBהוהיל :
Bram? יתרבעו ©) HOSE) : ַי םֶרָק אוה 

 לּוכבילכ nam Ara הלל — | אָיִליִלְּב םירצמד אעראב
 --רעְו an ץֶרָאְב sehn םירצמר אעְרּב
 Damm יהלָאזילכב ו הָמֲהְּב Mike לככ אָריעְּב דע

 יארצמ
 השעא

 75 סימספ חספ .'כ ו"כ סיתכו - 'כ כ"ק +5 ד"5 סיתספ : 5 'ע פוקלב ןוזפתב ןרהא תודלות

 : "ב ז"כ סיתכז : ' 6"כ סלגמ הלילב : 'כ כ"ק סיקספ יסע תוכרכ יתרבעו :'65

 2 :'5 ס"כ סיכד) יהלא
 ישר

 תוכיסעו ס)סכ (pe .ןוזפחב : ךרד) סלמומ  -םירגח םכינתמ (אי) :ונפרקפש

 סיכנמ) סופתסכ סבל וכילסס רח .(ג"כ '5 (Shine תכנ) sem דוד יס ופב
 עווקספ סתיספסו a0 ספ לע תספ יוכק לוס ןכרקס :'הל אוה הספ :(/ ב
 יענמפ לסרפיו ירפמ) ירלממ ןפוקו On יתכ ןינמ her יקב גנרמ פוס <
 גמפל רכז סליפקו גונד ךרד רחל רכד .סיפפ ספל ויתודוכע לכ וקע סתקו טלעב
 סוקממ רכועס ךימכ .יתרבעו (בי) :סעיקפ ןוע) 5"קספ סגו הספ יוכקש
 gb .םירצמ ץראב רכב לכ :ןיקל Pia mb עגרכו ממ סרכעסכו סוקפל
 win סירס תומוקמכש סירכלמ יכוככ ף5 am .סירנעב ססו סיכתק תורוכ>
 ליסתסש m .המהב רעו םדאמ :(ו"נק סינספ) ססירוכככ סירכמ סכמנ בעט
 תבקרכ 0 ל5 .םירצמ יהלא לכבו | :תוטערופס ת)סתמ ונממ סנהק סרינעב

 פו
OHHHHLLOPLOPOSOOOL 200 757 77 57 7 7 20 LL OO EEפפכ 0 - 

 רואב

 Po ופתנ דוד יסיו :ומתכ mem„ סלס3 (pe , ןוזפחב * ךרדל סינמוזופ , םירגח
 תספב סו סיסו (ו'עז '3 סיכנמ) סופתס3 סכפ וכילקס כפ6 (ו'כ 2. 5 35ועס)

 ,ססיעודו 35 סיע תרינסו רתוג ןוגכ חספס aus שיסש סולמ לכש לככסו ,73) סיר!
 לע סדס תגיתלו סינתמס תלכינת ןונכ | , סילכופכ Proc סמ לכ 336 ,תוכולל סממ
 סוקמ) סוקממ סליפקו גולד ןוע) ,חספ Din„ חספכ pr סנניפ ,ססימודו ףוקעמש
 יוכק ןככקס למולכ , (ןפטיירטרעבי6 וֿפ ee) h’)3 , ססיניכט סוקמס תכיועצ
 יתבכק סיכוככס תוכסל 36רשי יתכ ז םינמו גלדמ ס"כקסע ,גולילס ספ )ע קקפ
 לוס) %"קספ סנו תספ יולקע ומעל רכז סליפכו גולד ךרד, — peh = , סיירפמס

amתספס גמ ) ebתעוכ סיס יפ) ,'וגו םירצמ יהלא לכבו (בי) .)"כע "סעיספ  
 יכל 2.3
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 ב DR FR םיִמַּב לשְבִמ לשבו אנ ֹונֵמְמ
 כ לע ושאר שָאדדילציסבא יכ
 לע הישר רמ m "אָלְו 0 :ֹובְרקילעֶו ויער
 Ei — 2 רֶתֹנהְו Bay as וריתות

 זרינ i ית )*(

Sanלש ו מ וש שאב רכב רע  
(m)רע הממ םֶכיֵנתֹמ ותא ולכאת הככו  wiesארנב  

 ןּולכית ןירכו (אי) :ןודקומ | םירגח
 היתי = אלשב א'נ

 ג'ק 'כ ד"כ ms וריתות :'כ "עו "5 ד"ע סיתספ ילצ : '5 6"מ סיתספ לשבו ןרהא תודלות
"phז"ע תוכמ - ג"ס | ןירדסנס .ז"ע פועכי - 'כ כ"קו  ז"פ ד'פ. ג'פ סיקספ -  : 

 רקב :'כ 'ז סלומפ '5 ד"ע :תומני - רתנהו * '3 'ד סרופת: 5"מק 675 ןינומ . ו" סיתנז 3 תועוכט
 :'5 p’ פוכרכ

 ירשה

 לטוכמ den ל"פ ןיקסמ רפש  ןיגמ | * םימב : Pohd כ תרסוקכ or לכ .לשבמ
 וילע ףיסוס ןפכו ספע תולמכ ונע רזג סלעמ) .שא ילצ םא יכ :סוקמ לכמ
 לקלכ ולכ וסל .ויערכ לע ושאר Sch 5 ספ יכ טממ לכת 35 סקעת ל
 לע ןופנו = - ןתסדס כת וכותכ «PR ויעמ ינכ וברק סעו ויערכ סעו וספכ סע
 וסע תומכ סז gb ןספ תומכ סתוככ ומכ סתולכ5 נע ןוסנכ וברק לעו ויערכ
 סעפ רק3 דע m דומלפ סמ -רקב דע ונממ רתנהו (י) :סנסמ ורסב לכ
 She סידקסנ בותכס כו סמתס ןגס תעסמ רקספ רקכ לע רקב ןפי) סיינט
 סויכ ףרפנ ולס 7m Anh EIN דועו .ועמסמ יפכ וסז כספס ,תולעמ סעיכקב
 דומעת ייפ רקב דע (Eh רקככ טrימ רתוגסו ונעכדת ךכו תרתממ 6 בוט

 וגפרסתו
RN 6% >60-666--932 00% 9 09606560 6% 26% 00-06 6 60 -- 

 בתא ב

 כפתס סע ,לשבו .ינרע pods כ Bam וכרכ לכ יו5 טיפס ,אנ ונממ ולכאת
 תלכו תנסכו : 370979 לקוכמ 6כקי 6 י5 סג יכ oms‚, ?םונמ וסע ופוכיפו
 וס לוקכס ןינע יכ (ג"י סכ '3 ס'ל) טפפמכ 3 תספס | ו)סכיו ,('ז וס 057(
 ₪53 סיסיט ןיכ " ,(ןטכסמ רפג 15 ןפדרפװ רטנ) "ג = , ס)יכ5ס ךרו) ןוקפס
 - סיפכ לםונמ לו כ 65 ותופ ולכשי 55 סול | , י35 שקי ם5כ ?םונמסו | , סימכ ו
 ,  yon »3 וככק סעו ויעככ סעו uhr סע דקפכ ולכ וס)5 ,ויערב לע ושאר
 קוספ (np סת6כ5 לע ןוסנכ וכרק לעו ויעככ לע ןופנו ,ןתסלס רק5 וכות) ןתו
 םכינתמ oben + (?N) ורקכ לכ ,  פוסט תומכ ןפכ gb ‚jpc תומכ .סתופנלנ ומכ ,('כ

DD 
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 -כיתנַה "לע .ףוקשמהילעו לע אפקש לעג אפס

Tante Kr enוהא  ana 
 br] Wars Das) © Im Nr א

 ןילכית ּולכאתילא ₪ er en : הלכי ןיר an אילצה 1
 ונממ

 : 65 6 ס"פ 'כ 6'מ סיתספ :' 'מ תוכרצ ולבאו :'5 ו'פ סיהספ םיתבה ןרהא תודלות

 כ'פ סיקספ לא :'כ ז"טק m’ ’h ו"ע '6 ס"ע סיחספ ילצ : h’ "כ סלגמ : 'כ כ"ק
 baren .ןילוס .:.'3 .ג"עק מ"ב 46 דע . ...DW 'כ 5 כ פ"מ

 י"ש ר
 bוס :ףוקשמה | : ןסכמ תקלו קתפ) han פק תופוקוס < תזוזמה : ףסכ רסס
 ומכ den ספיקפ ןוש)ו .(1ו"ענכ ל"יעני) mb ןירגוססכ וילע ףקוס תלדסס ןוילעס
 : יפוקסמ (ס"כ "כ תועפ) סרוכס :ףיקסד ספרט .(ו"כ סרקיו) ףדכ EN לוק
 תיככו ןנתס תיככט Bm ;ףוקפמ לע לו -םהב ותוא ולכאי רשא םיתבה לע
 תוצמ לע :תומלעו סידיג ו .רשבה תא (m) :וכותכ ןירד ןיסש רקנס
 :ססיימ ph ורכפיו) רכז רמ לוכקכ סולו רוכמ כקנ רמ כסע לכ .םיררמו
 לשבו :יכרע eds Ba ופרוק וכלל לכ וכ ויס + אנ ונממ ולכאת לא (ט)

 לסובמ
002 572 755577577277 7777077777057 752707 27727777777 

 רוא ב

 ןופנו ,(ית וכ תיטפכב) nah ףקסיו :ותכ ,תיבס תסינכב לכ ןיע) obs ןוינעס
Erןוילעס וס = , ףוקפמס  pףקוט תללס voופופ ןיכגוסטכ  Mobs Sea)5"טכול)  

 פרט )ו'כ וכ 6כקיו) gm סלע לוק ומכ סטכת ספיקע ןוסלו (טפװטרעבק) "נו
 סעטומ ,תוצמו שא ילצ (ה) .ע'כע ,יפוקסמ (ס"כ כ תופט) סרונס , ףיקפד

 תספס !כקיטסנתת dy oh יכ ,סיכורפ וע סע תרבוסמ תוכמו תכית ןיסש ,ףלוב
Hin Jahn 5סנעמ) רכמס רסס לע כסומ וסלכפי סיכוכמ לע רמו כוסו ,ומע , 

 ,סיכולמ סע רטבס ph Wahre רמפ קר םיכורמס תליכ5כ סוכ 6)ו תומס תליכפ3 סול
 סניפ on סיכורמ ph רב ןיפ סלו ,ססעע רטכס לוכ65 קכ ,סולמ סירורמב ןיפש
 Sinn יכ ,5י קספ ילי סיכוכמ לכ לו קספ לכ6 סו ,רסכס 96 סינכעמ

 נרעכ סולו כוס תונמס לע סג סמכע ינפכ סו nnh לכ ס5מ3 Sinn ומכ תספכ
 סיכוכמכ 535 כ'ז וכיתונכ תעדכ min 03 oh ,(ת"י קוספכ ןנסל) תונמ ונכפת
 לא (ט) = .וסומכ סיככו ,סע ומכ לעו , (ן'כמרס ירלמ) ע"פב סנכמל יוו5 650 כ

 ולכסת
tz) Tinte, linteau  נ)ע"ז Ip (4עועווטרטבָש ) - 

Tom 1.וי  R 

₪5 
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 ya דע ne הרַעְּבְרַא רע (Anne םֶכָל
 שב שדתל םוי ר רשע Pin sms Nor אָרְסע —

 "2 onen אָּתְשינכ — — להק לכ ותא

arm irןמ ןובסוו ₪ :איֵׁשְמְׁש מ לחסלו 0  

Dinתומה יתשילע נתנו  \ ERגת רע  
 לעו

 5"ע ' ד"פ סיתספ וטחשו : 'כ ג"י ןיכרע : 'כ ט"מ תותנפ : '6 'זס"כ תרמשמל ןרהא תודלות
 : '5 6"סו '5 ע"3 סיקספ םיברעה : '6 כ"מו 'כ "מ ןיסודק .'כ

 יישר

 ינפמו DENE סדוק סימי 'ד סופמ רוק3 ןועטס רוקכ pe וסז .תרמשמל םבל
 bיתמ יככ סיס תורוד תספכ ןכ סוכ Pb סמ סימי ’7 ותטיחסנ וסקיק) סידקס ספ
 תע ךפע סנסו ךקרמו ךינע רונעפו (ז"ט נקזקי) mh וס יכס 6 < ןכ
 קסעתסנ תוכמ סדיכ ויס שלו ויככ תמ heht ססרכ65 יתעכסנש סעוכס סעינס סידוד
 קספ סד תונמ ית5ס (Da ןפנו סיכעו סוכע תלו (ספ) רמסנס ולפניס ידכ ססב

Ins Sm omרמוקו סימד ינסכ 7973 תססונתמ (סס) רעפנפ סענס ותיפכ  

 סיניננ סיפועס ויספו וכ סימ Ph רוגע ךיריספ יתתנפ ךתירכ 073 Ph סנ ('ע סירכז)
Da) Inhותקו וכסמ  va)וטחשו :סוכמ כס 65095 ותקו סינינפמ סכידי וכסמ  

 : לארשי תדע להק :ותועכ * גט ותפס ןסכמ 596 ותופ Pens ןנכ יכו * ותא
 תכ תסנככ "תלו תותכ 'נכ ןיעתפנ רובכ יסספ ורמ5 ןפכמ Ihren„ סדעו לסק
 תועס םשמ .םיברעה ןיב :סיקספכ haha 'וכו סרזעס . תותלד ולעננ סנוסקכ

 סינרעס ןיכ ןוסו SD סֿפונמ תיככ סטו tytdt סיכרעס ןיכ mp ס)עמלו
 ענע תליתתכ סויס תכירע סניגס תכיכעל סויס תכירע ןינס תועס ןפו יניעב ספרנ
 ומכ en ףסכ ןוסנ כרע = . סלילס תלחתב סנינס תכירעו 3רע 5 ועני יכמ תועס
 רמו Twin 73 כוכי סדס תלנק וז .םדה ןמ וחקלו (ז) :ססמס לכ סנרט

 רסס ,
OR Bo9220%9%%%%%545695695 9055990956 - 

 רואב

 ?קטמס ,םיברעה ןיב .ותינכ דת לכ ונרמסיט ,'רטמל, ומונכתכ ,תרמשמל
 תננק סנסו ,ססימודו ,סינופ , סילגכ | , סידי ומכ סינפ רפסמ לע דיפת on סוס
 סיסיו ,תספס תעיתס ןפז וס סמתס תעיקס ת)יתס לע סלעמלו mies dotyt עומ
 כירע ץינפ תועס ןתופ ,סינכעס ןיכ ןוסנס 5'ז En כתכו ,סינרעס ןיכ ומ כ6

 תניכעו ,ככע יפ95 ועכי יכמ תועט 'ז תלתת3 סויס תניכע ,סלינס תכיכעל סויס
 + ,(0'י דכ סיעשי) ססעט !כ סנכע (wo em qm ne ברע | ,ס)ילס תלתתנ סלב
 ןתפמ וס ףוקסמסו ,תתפס י733 סיפוקוס סילועעס סס ,תזוומה (ז) .עכע

 ןוינעס ו
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Emmריש  ıma) apaתיבה .טָעְמַיםָאְ ₪  
Ai ad Riונְכְׁשו אוה חקלו ּהָשמ  

 זרַסְכְמְּב ותריּב"ָא ברקה 03 היִתיִבְ ביִרָקְ

can ּולְכֶא יִפְל. win תשפנ Zi רב SR 
Sn הש ₪ + השה"לע en א 
— > RN ge ןוכל m אָּתַׁש 3997 

mo ran םביעהְִמו Su le sup ןמ 
<r: ו 17 ןוכל יהיו ₪ : ןּובְסִת 

 םכל
 ארטמל

 ' 65 סיתספ תסכמב :'כ'כ סלומפ :'5 05 'כגו '5 ע"ס סיתספ טעמי ןרהא תודלות

 em :'5 sn ןיטודק י'כ כ'מ  סכופ .'6 5% סשוסכת :'ו%

 ים גוב

 י'שר

 * השמ תויהמ תיבה טעמי םאו (ד) | :תיכ) ספ ל"ת ab דח6 ab !וכי ןיכורמ
 bוס תקנו aan ידיכ כו (nah ןילוכי ןיפש '5 ספמ תויסמ ןיטעומ ויסי סו
 וינע ונמנפ רחס (md םרדמ וכ שי דועו וטוסס יפכ ועמסמ סו רעוגו וככסו
 ססידי ךוסמנ 63 oh ךפ Anh ספ לע תונמסנו ומיה ססידי ךוסמלו טעמתס) ןינוכי
 : טתסנpמ כו סייקכ ותויסכ סייק ססס דועכ .וטעמתי ססמ תויסמ טעמפכנו
 סעיכפנ יופרס יולכא יפל :ךככעס תסכמ )< רקױ) ןכו ןונסס -תסבמב
 כ יםימת (ה) :ןטעתת .וסכת :תיזכ לוכ65 לוכי וישס ןקזו סנומ) טרפ
 םישבכה ןמ :וז סנפכ דלטס רמונכ סנט ןכ mp ויס לכ .הנש ןב :סומ
 היהו (ו) :סױע ססו Wis ס5 יורק וע abs סומ ופ סזמ ו5 .םיזעה ןמו

 סכל

H I DEE35099 096990449509 — 

 רואב

 לוטעב = ןנינע ךכו ,'ונו (Daunen סכ) סיסו דע סיפנס סיקוספס In סנ נסומ
 ,תחפ סתפטמ) ,תבא תיבל הש .'וגו סס) ותקי ,תפוכ ןסעי סוס םדח)
 vo oh , תיבה טעמי םאו(ד) .תינ) סס | ,ןיכוכמ סקפסמס לכ ויס סו

Eh55 ספמ תויסמ ןיטעומ תינס  Poyתסכע : ןכו , ןוכטס , תסכמב .ולכ וככל  
 ומנכת won סג ,("9 85 רנדמכ) 'ס) Dana וסומכו , (נ'כ זכ כקיו) ךכרעס
 ,םיטת (ה) .סכמס ןמ סג תסכמכ תלמכ ,כסת לפכסו .לפכס ינעפמ סוסו , ןונמתת
 םישבכה jp .וז סנטכ bes רמולכ vB„ ןכ יולק wor לכ ,הנש ןב om„ לכ
 .(דדי 9 סיוט סקו רמלנס סם יוכק וע ףפמ ,סומ ופ Sm , םיזעה ןמו

MINEN 
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 אָתָשיִנּכ לָּכ םע ולילמ @ -לָארשי תַרעזלְּבלֲא ורבד ס
 ןוהל ןובסיו ידה ארל 9" זה ל שרחל oa רמאל אָרְפעְּב ah לָארשיד /

 יל nes a הש תבָאזתובְל הש ׁשיִא 077
 : אָתיֵבְל NEN אָּבַא תיבל

 םאו

 ןיפודק -'כ 5'5 ספ וחקיו : 'ָפ וו 'כ "ו ספ רשעב :'6 ו" סיתספ ורבד ןרהא תודלות

 : 5 nos הש :'bכ'י םורולכ : '5 כמ

 יישר
 ןרספ יו .תדע לכ לא ורבד (ג) :סכפק סע וסלרסו וז סקרפ וכ רעל סעתס
 יכדמ) סול סז סירמופו סזכ סז דונכ ןיקנוס 536 רכדת סת רמפנ רנכ נסו רכדמ
 לארשי תדע לכ לא ורבד :סירכדמ dans וכ Dans ןינמ לוי רונדסו
 סיכלמ תספ < הזה (sem רוטעכ וסוסקיפ ם"רכ סויס ורכד + שדחל רשעב
 vos יכס תת סקפעמ) .תבא תיבל הש pm קפפ לו רועעכ וסקמ

 ןיכוממ =
GA 0%9%0509%%%9%5%%%%6%%99%%%0%%09%%06%%9%%90%5%0046%-= 

 רואב

 רפס ירעפ יכפסנ ןינעס סז יתרפנ , םכל אוה ןושאר : םרוכה רמא] . (ן"כמרס ירנדמ)
An)סח ,(ו'כק סכק דכק  medינימ נע, סע  ‚mo DBןסו  DEתנסו סרות  

 סידעומו סיגס ומכ |, ןמזכ | סייו)תס | תוטמו סכות | יניינע Jos ,ןיגעסו ,תורטס
 ןופפר ופכוק | כופכסו , ןסיכ Erin סת)תתט סעלע ינפכ DB ססכ םי (Do סימודסו

„MED rn)סיכלממ וכיתונפ וכי ןכש  , hanיכקעו סידעומס לכו | , ססילסו) דימ  
 סמופס תפילי לע סירופ תותופ סידעומסש = , סירלמ תילי) רכז סס סקעמ תדוכע

 רכז סידעומו תכסס ולקו תונפת3 סירמופ וג סעטס סומו ,תורימו ספות תולנעמ
 תוכקמנ ןס תי)פכםיס סמופס ססנ סנייסתנט תומס )כ עעמכס msn„ תיניכ
 לימ סנגל לפכםי) סכיתי סכס | ת"יטס ספרס סלוקנס סתוקנ ,סיכלמ תופנמ
 ותסכס ותומפוכ לע  סיליעמס  ,סייסומ תולכוג סיתפומו תותוקנ סעקס סערפ
 לוסי ונכ יס pm םלוקכ סתיסס סירומ ת)ולגע ירסלו | ,ותקדלו ותלכי וכוס

 תוכטס ps סנסו ,'ונו ןסינמ תנתתמ vun mas ןכל ,ינפרפיס תוכומו סכותס
 וכינת) תיכ nd ,ססמע קסע סל ןיפ סכותספ ס)ועס ינייכעל תדסוימ סגע יס
 ןכו ,סיכק ןומפ ano ופ ,ורינתל וסדע ריכחמס ,סריכמ רעפ ו נתוכו
 תוכוקו תולוככז יככד לככו | ,ולכקמ דחפסו רט5 3תוכ דסקש סיקסעס רפסצ
 תיססכ (men Emm‚ | ןוס6כ סוימ dent | )יקתס) 7795 ,כותככ ונתנפ סימיס

DIEתונוככו תוכעפ , Eraיעיכס םדוס תמ3 וס סוס  nedתונו סכותס  
 כוטענ ותקיפס ps סויס 137 mn‚ שהחל רושעב (ג) .[כ'ע , סירלמ

„Landסוסו  np»חנתפכ  abיכל ,סס) וקקיו 96 נסומ וסת יפ לע  bus 
dhy 



 אט אב פי תומש סולקנוא םונרת

Damm : mp Dimהֶוַה שדחה ג :רמאַל  
Nm ₪17  = * 

ors "de 6ןשאר םבישְרַה שאר שבכל  
 : זרנְׁשה יׁשְדחְל ל תצוה :אתש amd ןוכל אוה

 ורבד ולולמ
 '5 'כו '5 | ס"כ :'3'ו סיקספ : 'כ ז"מקו 'כ ו'פ תנט - כ " תוכרכ שדוחה ןרהא תודלוה

Anבס'כו : : Danסיכקע : 'כ כ"י ןירדסנס : '5 'ת '5 ע"כ  anספ  : 

 :'כ 'עו 'כ 'מ a ןושאר

 יש ף

 סיסי םדסתמ תכיססכ ול רמו ספודסכ סנכ) וסלכס + הזה שדחה (ב) :ם"כ
 כדסל (Eh סיסי סו וכ ר ןסיג ED לע וטוספ ידימ לוי רקמ ןילו .ס'כ ךל
 דנומ לע סשמ ססקתנ + הזה :יםינ5 ןויס ינס mp רייס סיסיט סיסדהס ןינמ
 עיקרכ סנננס mh עכ55כ וכ ספרסו םדקל סייולכ סיסקו ספרס רועיס וזיפכ סנננס
 רעסנס סויכ 0 mp רכדנ סיס כ נסו וספרס דליכו + םדקו סקר סוכ ול רמו

sonתעיקסל ךופס 65 ספגסו 'ס סט כ: סויס ןמ ופול סויכ 'ס 937 סויכ  
dypd 
RAR RAR RARE RRR 

 רואב

Enדעומ לסו63 ןסמ  Enסנננס ונס ןפז ,שדחה )2( .נפומ תוכרעכ ןסמ  
 קדס ıb סימי םלס רקי ,סעס יקנת ג'נסתו תועמ 3'י סוי ט"כ סטודמ) ספולחמ
 '5 סיעפי) תכנסו םדס : רמי ,ולכל םדמ וש Dan„ פר רקי ממ ןופלכס סויסו
 סלוקנמ פמסס תפוקת ןמזו ,סנננס Mh םולמ on סעטסו , (ד"י סט) סכידעומו סכיטדח ,(ני
 יסלס לטע סינק סימעפ סנקנו ,סנס 5רקי ,יסס סדוקנס Ih תינס וכוט דע ופגננכ תחֿפ
 ישפר סנסו , סויס תיטיככמ 3וכקו סוי ס'סס סעחס ת:ק יכ עודיכ רסע ספנח סימעפו סנננס
 ann ןוק6כס Erna וס om סרו סיקדסס 35 סיוקלכס סימיס סס סיטדמ

 לכ וכמי טמפו ןוטלכס סלח !6כםי ותו np ,םישדח שאר םכל .סנסס
 ,סיפנת רשע סע ול כטע סינמכ סנס סונקת דע ישינטו יײמ | , סיטלתס
 סיסלתס ריכזנע תע לכ3 יכ , סירלמ תיכי לט לולנס סגל ןוככז סוכ סיסיס ידכ
 ריי Em תופסס סל יכ ,סרותנ 05 Bm ןיפ ןכ נעו mn„ סנס סיסי
 936 ,רתס6 תלינמכו 333 hr ירפסכ קכ וכמי כו סס סייסכפ תומס סת)ווו
 יגטס קםדומנ תיגסס סנס3 von ,('6 עמי ןמקל) יטינטס עדס : כמקי סרותב
 סויכ סריכוס סיסתפ ומכו ,(/ עכ DE) m יעינטס En ,(פ"י י 93703(

 וכיתונמנ סיכלמ DAYS סכיכוס ךכ תכזכ ינכ H3E3 דת טממ וניתונמכ תנסה

 יכסס ,סנט3 ןופר טיפט סעטס , םכל אוה ןושאר .יסס ס)ולג) סנפס יה
 ביתכו ,(ב'כנ ד) תומש) WED תפוקת qףיספס am : ביתכד יכסתמ minus תנתת
 , טתלולג רכז וכ קנס ספנ טל eh וס ננ5 ,(ו'מ גכ סע) סנמס סלב

33m 



 סולקנוא םונרת

MBףקַתְּב העֶרַפ  
 יי רמָאו ₪ ה
 ןובנמ ליבק אל השל
 הָאְְסַאְ — הערפ
 :םִיָרצִמְ —8 יתפומ
 ודבע ה N קרשמו 0

mןיִּלאָה —8 לכ  
Ip onיי ףיקתַאו  

Mmהֶעְרַפְד 827  N 
 Oyabn m חלש
 : היִעְרַאַמ
 הָׁשֹמְל ַי רמָאַו ₪ בו

Das?אָעראְּב  
 םירצמד

 אב בכי איתומש 148.

 EN 9 ס :ףָאִרֲהְּב העְרפ
so imעמשיזאל  

 ;רור ןעמל הערפ םבֶכילֲא
 השמו 6 : םִיָרצִמ Para יתפומ
 םביִתפְמַהלביתֶא ושַע 2 ןרהא)
 הוהי קוו הגרפ ונפל הָלֲאָה

DISחלש-אלו הערפ  ng 
 D Steam לֶאְרְשיחיינּב
 קרשמזלָא הָוהְי רָמאיו ₪ בי

Pos Fan 
 םירצמ

 (’bo תופ י'% ג'כ סר רסאו ןרהא תודלות

 תעיכקו תוכוככ תכמ

 תו («m 309 רנכ

 .יתפומ תובר (vo (ט)
 . רמוגו ושע ןרהאו השמו (י) =

 יושר

 :ינפ וסב ףסות 55 וכ רמפס
 : סירנמ mh רעננו ףוס סי

 :סיכת לש סקרפל סכמס) ליכסכ 656 ןסכ וקנס נו סיתפומס לככ
 סיתפומכ םכעו ססע ןרסס לינטבס

 :רוכדכ ססמ סע גננכס סגור סונמכ סז דוככ וכ קנמ ססעכ
mh 15 > inריעס ת6 יתככ )"5 ךרכס ךותכ 656  ‚ann 

 ץראב
 סמו

 -ןרהא לאו השמ לא 'ה רמאיו (א) בי

 * םירצמ

 69 סוכ רוממ רוכד סילויג ספנמ ons יפל ךרכס ךוקכ ל?פפס Bd סלק סנפת
 4 קיפ

—309504 6990540909490 CI H III HIHI IH 0466-- 

 , רמאיו (ט)

 ,הערפ םכילא עמשי אל
 .י) תיותתססו ינפ תדריו ס)יתתמ Sen וכ Anh נו

 . 'נ3 סנכותמ ןכו תומוקמ סמככ ןוונס עפטמכ רמ5 רנכו

 רואב

 , ימע ךותמ 165 ווק

 , סכיל< עמסי 6 ןרספלו סpמ) וס 193 םולקס mb סיס סכמו סכמ 353 רמונכ
 |"  "BOD 93סטפ .

sen ילי לע פרסי ph ס'נקס סולט סנומרס סונמס ריכזס 

 קוחיו (י) = - ףוסכל דע
 ,רמאיו (א) בי

 יניס כסכ ןסמ סי סכותכס תווממס לכס יכ on ץרקכ סתיסו , ןרספו

EN 



 ע אב אי תומש סולקנוא —

Erשיאְמל ונשל בלב —  aa 
 הוהי aber "ir ןועדת עמל שי

op ©לארי ןיבו  םבירצמ ןוב אמ  : 
aa Im ₪ En — 6רל | ; 

 may .רמאל namen לא 5 רש .u יתול 7 7 <
 Tanzes yon הָּתַא Ta sun לכו ה

nmכ  PER PENןבדיִרְהַאְו  NSSאציו  -Zyaתולמ  rum A je um:לב  

 : "5 כ"ק סיסכו אציו : ' ת'5 תותנמ + כ"ק סימנו ודוװ ןרהא תודלות

 . שה

 ןוטנ 5וסט ייפ רעופ .ונשל בלכ ץרחי אל (ז) :סיס'למ ערפנ סעופס ןמ
 ופ .ןיס 5 ונופכ תפ ₪65 נרי יככ) ןרס 89 (" עפוסי) ןכו per 5 ןונס

Tann(5"מ סיעשי) | + ןקתטת  aan)סרק * ןורס תכסקמ (6"כ ילסמ) | .ןטס ןוכמ  
 .הלפי רשא | : סינונט סירמוס סיפירת ריסעת סיפורת דיו (" 86( + ןטשו ףירת
 ומלעכ סערפ דרי ףוסכ ירספ תוכלמל דונכ pin .ךידבע לכ ודריו .(m) : ידני
 תיומתפסו ייל דריו סניתתמ Den וכ רמל לו mo ךותמ 165 ומוק רמו ס)ילכ וינס
 לכ סע .אצא ןכ ירחאו :ךכונסו ךתלע כתפ סיכלקס ..ךילגרב רשא :ל
 לע .ףא ירחב :וינפנמ ?AS 1937 רעגסכ .הערפ םעס אציו = :ךלרלמ סעס

 רמפס

-3320%%9%%%%999%999%9%6%99%509%99999090959900%%966>- 

 רואב

 ed פוסס mb רמו, er ןוט) ,ונשל בלכ ץרהי אל (ו) .('פ 3) (or וסכסו
 ,ןנמ 60 ,(6כ 'י (vom ונס תפ םיפ) 3םרשייכככ Tan ל: ןכו por„ כ ,ןטס
 תונססמ ,ןטש No)‚ מ סיעפי) mp and ,ןנתפת ,(דכ 'ס ’3 נפומפ) Tann ו
 סיפיכס ,('ד 'י סש) ריטעפ סיוכת ליו ,ןוגפו ףירת סד8 ,('ס כ (Yen ץוכס

 55 תוימס יקיזפ לע תוכג לוק וניפ5 כפי  ירוככס סנווכסו  ,ל"כע 'סינונפ סירוס
pwהלפי .סתופ  , „dmסנכס ,ונשל בלכ ץרחי אל :םרוכה רמא]  mar 

 om ,וכוסכ 35  ענעני 5 רעו)כ ,סעוגת ןינעמ וס ןפכו Tan םרוס) שי
 לכ ןכע ופ סלונענ דימת עעוגתמ ןוכתסס ('ד 'י (Sen ריסעת סילורס ליו רמפנ
 ורריו (ח) .[וילי תפ  קנומו ול5 )ע mn בכוסמ כעס ךפס ,סנסו סנס סויס
 רו סעינכ phth ומעג סעכפ לכי ףוסכ יכסס תוכל לונכ קנס ,ךידבע לכ

 ועמוק



 סולקנוא םוגרת אב אי תומש 458

 ארנו לכ זרפו םִיִרָצַמֶרֲאְּב Mapa תמו ₪
 — לע בשיה העֶרפ Mann אָרְכּוּבִמ םיִרְצְמד אעְרַאְּב 4

 רע היַתּובְלַמ on לע NIS רֶׁשֲא ran na דע

Sin Sb) aיז אתו ארנב : דמה  
 —— -לָכְּב ara pays הָתְיָהְו 0 87213 לכו א X— תיִבְּב

 22 ya er אל ותמּכ WEIS share ץֶרֶא
nmּתוכ יִר 01307 אעֶרַא : ףסזר אל — . 

 * — דה, אָל לארי יִנְ | לבל 0)

 x253 קיזנָי אָל לֵאָרְׂשִי בלכ
 ב רתב א'נ ; 'נ "כ פוכנכ לכלו ןרהא תודלות

 י'שר

 וס וכ mb עפסמד Dina ססמ רמ6ס ורמפו סנילס nina ומכ וסרד וניתוכרו
 יסדכ סמ ורמפיו סערפ יניכנט56 ועמי מפ תולקכ רמפ לו וירה ו וינפל
 .יבשה רוכב דע) (ה) : תולתכ Inh ויענרו ויתע עדוי לוס ךורכ םודקס לכ5 וס
 : (סירכמ לע תונערופ ינסו סנוננע סענת ספרי וכלי Abs ידכ סייוכסס וקל ספל
 רוככמ סינופמו סערפ לוכנמ סיתוספס לכ .החפשה רוכב דע 'וגו הערפ רוכבמ
 סיסמסו ססכ סידנעתסמ ויס סס ah תוחפסס ינכ וקל סמנו ללככ ויס סקפסס
 ערפנ לוס ךורכ טודקסטכ .סס) ןידנוע ויספ יפ) .המהב רוכב לכו :סתרל

 ןמ
-9330%%%9%%%%%5%6 0%%%%9%%%%55%%%5%9%%%%%6%%960666- 

 רוא ב

 סע רוקמס nbsp סופו (indes mans Don„ וננתכפ סעל סיכסמו | ,ל"ז ס'נקרסו
 ותתפ סקנכ יכנד ph ועמטכו m סוס ת6  תסרכ יסיו :ומכ , רנעס נע סג ף'כס

 תéווס סרזגס )ע סעטס ,אצוי ינא .(דל וכ סט) וסע עפסכ ,('% דכ תיטפרכ)
 לנכנס כיכוסו = , וירס6 ופסכ לע תנסל ופרס ,ואסכ לע בשיה (ה) .ססס ינפלמ

 , םיחרה רחא רשא .סספעס רוככ וסס לכסמ סוכנסו ,ךלמס 3 סוסש סירלמ לכמ
 ינקס 5 ,(טכ ני ןמק)) כונס תינכ Sch יכסס רוככ דע : רמוס וס ןנסלו
 , ליס סתפפ | סיונטס יכ , סינטס רוככ ומכ סחפסס 913 יכ ,סס לת סיקוספס
 ועס יכ qףסוי כיכוס רטשכ | , רוכ3 ותו סימס סליננו ,סיכוסלס תינכ ןסוט לנעסו

phסעסכ לוככ סנש ,המהב רכב לכו :םרוכה רמא] .(ו'ט'מ תיסלרנ) רונכ  
 סנכיש ספסכספ עדוי וס רוכנס on יפ) ,ויכתפ סיללונס ןמ רפוי (ah וכ בינמ
 תמקס סנתפס : ומכ ,דתלכ נקנ ןוסל רכז ned ,התיהנ אל והמכ )1( .[סרקע

1728) 



 טס אב אי תומש סולקנוא םוגרת

 תאמ השאו והער תרָאָמ !שיא NOS הירח ןמ -
 : בז a ףָסָכיִלָּכ ּהרּועְר nn - ףסְכּד ןיִנְמ ּהָתְרָבַח ןמ

TS AN JENE Ya pen mn mיניב םַעָה  
He6 א  msהשמ שוקה | םםג  

 ms Pa לאמ ללודג רע ya ame —* Des : ְרֵאָּב
nvיניעבו הַּעְרַפיַרְבע ןנעֶּב :אָּמע יֵנעְכּו  

 EN (ד) יעיבר D % 58 1373 הֶׁשֹמ רמאו (ד)

 * תל יו רַמָא

 : םירְצמ כ ות או יא הלה תומיו
 תמו

 : 6 'דו 'כ 'ג פוככע תצחכ ןרהא תודלות

 י'שר

 השמ רמאיו (ד) :ססכ סייק כ לודנ םוכרכ וכי ןכ ירקלו Das סייק סתופ
 לכ moin Asien יכסס וז ססונכ ו סרמסג סערפ יגפ) ודמעעכ .'ה רמא הכ
 סינלת) תונעכ ומכ תוגתכ סניגס קנהסכ .הלילה תוצהכ : וינפ תופר ףיסוס
 sp„ לט רכז ס5 תות ןיסס וינפופ לע 136% וטנעפ וסז לכ ספ תורקכ (ד"לק

DR 

--9?220%%%%5%0%%%%%%%9%%0%5%000%6%0%090%%%09%494%%- 

 רואב

 לע סג don סמ eis תמפס סנסו ,3"כע *('ו גל סס) ברוס Sen סידע תֿפ
 Ds on םיפ יכ ותו סנפע סכמ סנס : ןועדג כמ ןכו סרו 3 רכדס תסקצ
 ,סכומ ילכ סנס כ' סיסו ,דופ6) ותופ ססעו וכ mm ססו ,(דכ 'ת סיטפופ)
 ולעכ ןידכס סתוככ סופת "זמ ןכתכ רככו ,ועמסממ 3בותכס יוסל ךרוכ ןיפש ני
 סעס ןס דכ)פ nun ,לודג השמ שיאה םג :םרוכה רמא] . סוניפםספ סע סירנמ
 לודג Sen םיפסש .סעטמ כ'נ סו ינכו ףסכ י)כ סוליפסס סיכנמ יניעכ 'ס ןתנס
 לש ותוכנית non בכסל | ולכי כו (m יס תוס ועדיו in = סירלמ ןכפכ דע:
 יכ sin 35 937 סע תות ןילו ,סלינס ק)ססכ ,הלילה תוצהכ (ד) .[סשמ
 ןמ a) לכק סילסת) ספ תוכתכו סלע ןמ תולעכ ומכ סלת ןמ רוקמס ספ
 כפסכ סעעמ תעסכו ,'ונו וי יג aba סיקיט ןמוס ותו עיניקכ כמולכ | , סרמ
 Er" תעדל וטוקפ יפ) וסו ,ת"ינכ סעינס ns יסיו רמו יור יסס ןמוס עינס

 ס'נקרסו
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apתל אָתְליִלַמ רואי זרואר דוע ףסאדאל  
Li,דוע ףיִסֹוא 5  TEN Ya) 

Mer aיי רַמָאְ ₪ אי  nun? 
 רח שָפְבַמ רוע השמידלַא mim רָמאיו ₪ או

 ל הערפ לע יִתָיא N TS עגנ דוע
na Dunירא .םילצמ"לע] .הערפילע שי ןֶּכ  = le on 

 TO אָכְרִפ NO br שּכ te DENN חלשי ןכ ןכ
 למ 0 mp2 TEN :הֶומ םכְתֶא ׁשרני שר הל 6

DI? 3םעֶה נב אנזרָּבד ₪) ולֵאְׁשִיְו אָמַע  aimסומו  NERושל  
 שיא

 -'5 .'ע תוכנכ רבד ןרהא תודלות

 י'שר

 עונו תככד ספי .תרבד ןכ (טכ) : טדיכ םיס סממ רתוי !סי למס סדונעס
 : ךיגפ תור דוע ףיסוק נס סמ תרכד

 ed ₪6 כ ph יאנ רבד (ב) :תנפי םכלוכ לילכ סנכ ריפג -הלכ (א) אי
 ולעו סודכעו ססרכ6 קידכ ותופ רמי 5נ5 ךכ לע סריסזוס Inn drpes ספקכ

 ספוק |
-9906990%9%5%6%9%5%%5%%5%6%5%96%4%6%%%%99696%%60%6-- 

 רואב

 , תרכד טמוכו 9937 ספי ,תרבד ןכ (טכ) * mm ניכקנ סעכו Sn ןימ 6
 יךתפמ יתפ5 יכתפ ,סלוע) ךיל6 ובל לוע ףיסו6 קנס

 וינפלמ Asien ירסט סז ו) רפפג סערפ ינפ) ולמעב ,השמ לא 'ה רמאו (א) אי
 לוע וג כמ סקס יכ ,סיכופס3 3ותכס רלקו .ויגפ תור ףיסוס ג

 לכו on ךות3 לוי mh סעילס תונתכ וכ כמו וסס עננס ph עילוסו לח ענ

 כמליו ,סקמנ סטס רע6ס סרימקנ ךיכפסל כותכס סכר כ 336 יסס ספרפס ןינע
 ליתעס לע :רכדיעכ תלי רטשכ ,וחלשכ י'וןגו 'ס רעה סכ סעכפ) ןכ יכתפ סמ

Anh(זי ני ןמק3) סעס תפ סעכפ םלסכ כמי לכעס ול סוסס לע סנוקו ,תנקכ . 
 סנפפ Ir ,(oo ס"כטרס ') ,ולאשיו (ב) . סנקמו ףט סיסנו סירכג , )סי סכלכ Ian„ ,הלב
 (וכ כי) mp כ'כו = , ל"כע *('ת 'כ סינסת) ךתלתנ om סנתפו sun לס : ומכ סרוענ
 םילפופס ויס נכסי לפרםיכ סיכנמ ,סופתיו ,'וכו סכתמכ Dad תת סעס ןח ת6 ןנ
 כנלס תל נוסע m ,סתיס סנתמו סת mies , סי)יפסמס ויס | סירלמו
 םיידע |, סיכלמ ת ונגני 'וכו כיכסמ יורק כוס5 סמ וכ Spins יפו ,!6וס יורק
 ine 3 וכננתיו : ביתכקכו Da לעו ססינכ לע טתגו ונס ןסיפוכנמ כועס

 תל
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  nam, Taאללנא:  וניהלַא הוהיל ּונישעו תלעו :
  AN) (13)ול ןי הלו וניסמ / = נו "מ —8 אָנְריִעְּב

N Tr MN 9 הינמ רֵאָשִנ אָל אָנמע 
na ונָממ יב הָכָרַפ NEN mn יֵרָא | בעמ 

 ua ar Ang Mayo MEER TER ותא
 ag הבעניהמ .עדנ"אל ה ןיעהו אנתנא זרל

mann Ennoקזחיו כ : הָּמַׁש ונאב"דע  
 הבא אלו הערפ בֶלדתַא aim ₪ „ ימת 0 : ֶמַתְל

DRS RT ET ISםָחְלשל : ((חכ) ;ןֹוהְתֹוהָלְׁשְל ערפ דלזרָמאְיו פ i i: TEN)הערפ 1; רפא ה  

 ףסתזלא ףל רֶמָׁשַה ילעמ ל na לתא הערפ היל
 יִנָפ ףתאר םויּב יכ ינּפ תואר תל m רָמְּחְמֶא

moinיִזֲחַמְל  Senי י יִרָא  ren 

mn? Sonnיפא  ja En NEN) NEN 
 Haan MED רַמָאו ס) : תומּת

 תואי
 י'שר

 לנכס סמכ .רבענ המ ערנ אל :(1ו"ענכ ט'לנק לגב תסכפ :הסרפ (וכ)
 סדוכעס

-0%0%9%9%99%96%%9%%%9%%%%9%%09%0%%%%%%9%90%04%66 9330- 

 הואב

 86 ועלעמ bio sum ךיפ דועו pn„ סיתכו mb תת) כייוסמ סת (in רמפל
 mh וניספ 'ס) | וכיסעו 17937 ףוס סג ,ןכ mb וסוכ 8) סססו ,סז do סערפ
 ed Bios וגיסעו fh ,וניסנפ 'קל סקענו ןתת סת סג רמו) וכ סיספ ספי ס)וע
 , וכיס 'ס) תאטחס סימעפ סמכ תילוס ךמלעכ יכס mb„ ךכט Shan ןכ) ,רנע
 סיפקו וכייס 5 ונתנו „7723 רפכ) סימנו תונוע סת סנ ןתתס כ'פ ופרס ןמ
 תנכרומ יס wen תלמו = , ןכיס)6 'ס) סתוק סיפוע טייס 936 mn סתול
 טפט: טסבועו מוד) קוספס סוגרת סיסיו ,סינר תופוקמכ bרקמס ךרדכ רנעו דיתעמ

 טכלרבעגרמד ןטדריוו ןטגיװפ עד u יד ןטבטג DM רעֿפפָק = דגמרב רכומ < טכמ)ט וכול

‚(pmלנר תסרפ ,הסרפ (וכ)  moתטפכ לוסו ,(עהטוסופ) "לכ | , ז'עלכ  
 , סוסס קלתס סט לע יתס לכ רקנו ,ןרפס לע דמוע ימס ונס  לנרסמ ןותתתס
 , רבענ המ ערנ אל .ימס )כ לע (פיווק) רפי Ads ןכו ,ודימעפ וסע יפל

vb 
(sinne tv) plante :ו"על bp (1 
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 ומק N mins תרי
 אחלה יי יהותוחתמ שנא
 לֶאְרשי 23 (zer ןימוי

anןֹוהיִנְבְתֹומְּב אָרֹוהְנ  : 
 (neo הערפ אָרָקּו (דב)

SENחל וליזיא  on 
 ןוכירוחו ןוכנע רוחל .
 om nahen ףַא וקובש
 MD רַמֲאַו (הכ : ןוכמע

mm NN — 
 ןולעג ןישדוק תסכנ

 ריבענו

 76 .דוכ םיפ

 אב י תומש 154

 שיא DS ויחאדתַא שיא
 — םיִמי תשלש ?ויתחתמ
 : םֵהֹבׁשֹומְּב Ns הָיָה לַארְׂשִ
 Bars הערפ ארכי (רכ) ישילש

Nas)וכל  mayקר הּוהְידתֶא  
 םכפט"סנ גַצי םֶכְרְְבּו הכא
 השמ רַמאִיַו ₪) :םֶכַמע 72°

ANDּונָדְָּב 7  mn 
 תלעו

 - 'כ " סגיגס התא םג ןרהא תודלות

 י'שר

 וגידיכ ןיפ סיכמו vor ןסמ ןילפוס ויסו וקכיסכו ססילכ .ק5 ופרו לסרטי וספסס
 גלומ סי . גצי (דב) :וס ינולפ סוקמכו ךתיככ | ויתישכ מפ וכ רעוֿפ סולכ
 pn Pen Ab טמע Pr mpns ךייד ג .ןתת התא Da (הכ) :ומוקמב

 ססרפ

EA AAAR RARER BARRA A 

 רואב

 3": ן'נמכס ןוש) ,וכלי ןכיס) ועדי כס ועוטפ יפ) ,ותינמ ,ויתחתמ (גכ)
 336 ,סעי) ועכ סיסו סקעש נס םעקס רוס תסיפפ סוס ךטתס סיס 6 כ,
 m oh סענ..רע6 ןכ לע סימסס ןמ דריס דלמ 39 ליפ רמונכ סליפפ Ten סיס

 לס6כ ,רכ לכ סנכמ סתיסו Dorn„ תלפונ סלולג Dorn den ליכוסל ,סיפסס לע
 ןכ לעו ,'וכו כנס סייקתי 63 סלועס ךטסס תומוקמ Jam תוקומטס תוכיפתס 353
 , תוכגנ ןיטסתעמ ויס ןכ מנו ,ויתתתמ םיפ wo ו ויחס ת6 שיא ופכ 55
 en mis סיס יכ ,(ת'כ סק סינסת) | ךיקתיו ךסת pie : כותכס לפס וסזו
 עממ וכ סיס טנכומ דמ 3ע דיל סיס ןכתיו ‚7553 םפסס רול תסיפפ כ
 813 סנסו, 3תכט ע"כ5רס וסו , ל"כע '6'כ תודעכ סוניקופ סיב פוס רס5כ וגיתוככ 9375
 סימעפל סז לומעיו סלי ןיכו סוי ןיכ םיכפסנ סד6 לכוי 5 כע en Ar סוניקופ
 mpns יל 5 ,התא םג (הכ) .ל'כע 'תונכ סימעפ סט יתייס ינקו ,סימי ססמס

Po806 טמע  Tenםווכהרמא| י]תפ : DIןתת התא , bbךלי וננקמס ךייד  

 .טכסוט ומ טסומ טסבע: (Mir ן'ענמכס סגרת ןכו (En) ,ןתת Ten Abb וכמעט

 ותומכ לולג סד6מ לומינו ,רסומס ךרדמ סו ןימ 33h (ןטבעג wm Andop = דכסרב דוס

 רמפל
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"IS קרשמ טו (23) en m זהֶׁשֹמ 5 (33) 

a 
  y MTאָימְׁש זריצ

Ten m air ודי dS ba u 

ans — bat אָתְלִּת םִיַרְצַמְד NUN 
 אָל ₪ :ןיִמּוי  223 Imואריאל 2 + םבימי תשלש

 שיא ו.
 י'שר

 (ג"י סיעשי) ןונכ סנורסמ לע דיפקמ .כותכס ph כ"כ תרכנ ף"נפס תרנס ןיפס יפל
Abנסי  obומכ יברע  Abועכ ליס ינרותו (כ"כ '3 ללומט) ןכו טס סטי 65 כספי  

 עיניסכ קיניג ליכק ידעיד רתכ םומי 63 ומכ סרסס ןוסנ Dann סונקנוקו = . יכרולתו
 לסק ביפכ תוסס יפכ םעיו לש ו"יוס לע בסוימ sm ןימ 56 .סויס (mA ךומס .

 דע 3עו לפוכמו לופכ .סיסש סיכהלכ ססממ ןוסל ורתופ סדגל םרדמו + ךסת יס
 תעכס ןכו .(ןז"עלכ םנ"יימרע סיפי לפ bis .םימי תשלש (בכ) : םממ וב סיסש
 לש en .םימי תשלש הלפא ךשח יהיו :(בסיפי Se ג'ייטפ סוקמ לככ סימי
 סז לע לפכות Ten סיכת סימי תסלס דועו סימי 'ג ןפופ ויל mb םיפ ולר לנס לפו6
 תיבכ סמנו - בשל לוכי ןיֿפ דמועו דומע) לוכי ןימ כש -ויתתהמ םימ ומק נס
 תפנסכ ותמו תככ סיֿכוכ ויס נפ Diver רודס ותוקכ 55רסיכ ויסס Itd ססילע
 לועו -וגומכ סיקמ סס ab ורמפױ סתנפמכ סירכמ ומרי Di m סנס ימי

 וטפסס

0072 7770777777727 7777777770777 0220720777727 2102 0 

 רואב

 ws ז"פ)ן] םממ וכ סיסס לע נעו לפוכמו לופכ סיס 0855 םסממ ןוס)
 סיטפוט) עיסוסל לסי וסו ,לנס ןמ ומכ ,סינופכס ןמ ליעפסס גסנמכ כו , םסמ
 En לכו ,ן"יעס mn וס ותעדלו ,םסמי תכונמ ע'36כס עריפ ןכו ,('ס גי

 :ועפ | ,וגינעמ וס ז'כע ,סו3 סז ףלסתס) קריתכו יכינס ךללכ ,םימיו סוקמב
 ,דיסי ןוסנפ מי יכ  ,סיכלמ לע מיו כמו ,('ז ועק סי)סת) ןוסימי לו ססילי

woססונ6 סיר5מ .רמפיו :  | op)םימי תשלש (בכ) .[(ס'כ די , psלק  om 
 ךירכ ,(י'עכ) ,סימי כס ג'ייטפ סוקמ 323 om תעכמ ןכו ads„ 'גיילבט
 מיירד) ןמ ,(טײהנעבו 1b טײהסיירר) "55 רע6פ ונפכ ER„ יִנעַיִצְרִמ לקנסנ

 סקס יכ ,(ןעבעא וס םײרו) רותה סע ונילס עידוסל כ"ז י'םכ תנווכו , (ןפבפיו\
 ,סימי סעבט om‚ ספ)5 למול 795 סיסו וכ 5b סלעס %6 ךמסי 8) רפותס
 .סענפסו נס רפסמ) סכקמס סעכ וס סללו dw‚ תענס om„ תסנס 5
 ויתתתמ — —

 BIT םיו5 .ה .ד ,םעטיררעג ןיומ ,טייהיירר 93( troisaine ו'ענכ "כילכט )1
 * (רנעהעטסעב ןטטייהנ'יס

septaine „1'235 bo"pz (2 (יד רנעהעטסעב ,.ןעטייהכוימ ןטביג םיו5 Dann Inlanןכבפינ ) 
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 תה יי ךפתה ₪ יי
 Sb ףיקת אָבְרעמ

Sanאָבֹוּג זרי  man 
 SOHN אָלז ףוסר אָמִל

[m Naםוחת "כב  
 ַײ ףיקתו ₪ : םִיָרְצִמ

mאָלְו העְרפְד 029  
 : לַאָרׂשִ 2m„ חלש
 meins ַײ רמָאו כ
 זריצ לע די םכירָא

mn NOSלע אכושה  
 רַהָּב  םיְרְצִמִר אערא

N on m 
 םיראו

mhברעמב ופלקמ סיס ףוס סיס ינ5  

 אב י תומש 524

 pm rm nm ךפהיו ₪
 ENT Sen דאמ
 ראְשַנ אל mb mar והעקתיו
 = Sa רנה: הבר

 sam קזחינ ₪ :םָרָצִ
 Sans חלש אָלְו העְרפ בל
 B : לאש
 (mag mim Sta כ

Sm gie)םבימשהילע  m 

Tenשמו םכירצמ ץֶרָאלע  
en 

 ויש ר

 MD‚ המי :ינרעמ תוכ -םי חור (טי)
 סנרפ) ועקס סי קור ךכיפל her Ih נס סקרזמב סנו תיפוכד תור לכ 17
 ףוס סימ רפקנס nam 155 סנופ Bios ןימומת (TOD וכיֿכמ ןכו -ודעכ ףוס סמי
 סינפל) סיתסנפכ .רמלנס סיס כרעמכ סיתסנפ סיס כרעמל סרוממ סיתסנפ סי דעו
 mins סיסטמס 65 -דחא הברא ראשנ אל :סיתרכ יוג סיס dan ינסוי ('כ
 כס em סליל ל5 וכסקמ SAP Ten ססילע Tenn „Ten שמו (אכ) :ססמ
 ף'ל5 Ben סכנה תוכית וכל Er םמקיו ומכ < שמיו :דוע ךיסתיו םימֿפי סליל

 יפל

ARAN ARAB RRR RRR 

 הואב

mia „Armתוכ ,םי תור (םי) .[סוס תופס תל ו לונספ תכתל סתימ לכ  
 לע Sam לרפסע לויס לודנס סיס כונעב לקס ןוסנכ סי כרעמ רקנ , ינרטמ
 6 6כעי יכ pub סי טכילו ,ככעמ תפ) וסו !6כםי ah Ib on ןרֿפ
 כ6סו תופסרפ תופמ Eds וכסרע רונעב לודגס סיס לרפס סי כקנו .ךכ )כ וסרי
 סיפנפ (3m סיסיק 093 Ih תנעס סיו תכנכ סיו ףוס סיכ לפרסי ןרפנמ סימיס

 ,('כ גי סיעסי) יככע סע נסי נו: ופכ Ten„ שמיו (אכ) | . (ע':6כס) ,טסרפ

 ליפו םמפי סליל )₪ ךסתס רפונכ םמקיו ומכ - םמיו ןפכ ןכו ,'ס6י לו ומכ
 וכתופ 'מו . 853 סנכותמ ןכו ,סימי nos דע סענס סכיפס BE סכורמ ןמז

 ןופנ
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 ץראה gern ץֶרָאָהילַּכ ןיִע
 ץראה בְׂשע;ליזרָא "לבא
 ריתוה רֶׁשֲא ץעה יָרּפילְּכ תַאְ

pro ns) Enץֵׁעְּב  
 Ps לְכְּב .הָדָׂשַה בָשעְב
 הָעְרַפ רמו ₪ = + םביִרצמ

Nהשמָל  psרֶמאֹו  
nnםֶבָלְו םָכיֵהְלֲא וחיל  : 

 יתראָטח ג אָׂש הת ₪
 הָוהיל .ּוריִתְעהו םבעפה א
 "תֶא קר ילעמ NEN םֶכיִהְלֶא

san m on menסכעמ  
nos N MU 

 ךפהיו
 י'שר

 Sp :קרי לכ (וט)

 תור
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 Op אָשְמְש | ןיע תר
 אָעְרַא תכושחו אעְרַא

naoy 52 m Dam 
 2 92 MN אעְרַאְ

NDSיד  STE BEN 
 קחי Da רַאְתשיא אָלְו
 אבְסַעְבְו = תניא
 NY <22 | תלה
 :  = (MIN םבִיָרְעמְ

 (me? pr הערפ
 van רמאו | ןהֶהָאְלּו

Manag NOT,ןוכְלּו  : 
 < קש עכו ₪
 אָרָה אָנמיִז םבָרַּב יִבֹוח

 ןוכְָלֶא ַײ ,om לצו
Teזרי  

 PEN =( span אָתֹמ
niיִלַצְו הערפ  OR, 

 יו

  DENסיסי לו סיס 69 וסומכו (ם'ע ס"כ ג'ס) דחפ ןימ :
: (as'yd3 כ"ודריו קורי 
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 ןופלכ (סענירג) וסו ,(י"פכ) ,ו'ענכ "כודכיו קוסי סנע ,קרי לכ (וט) .)33
 ולוככז י'סכ Da , זנכשק meh ls קכי םלפת Pic עיוס) סכרכל

 כזענו ןעב Pros סקוכיס ספכמ ופוריפ קר ,ןעס לע don וניפע |, (טיורק)
 תא] (ז) | . [סכת יתסרגו יפינפ ,םכלו :םרוכה רמא] (זט) . סלפס
 בסע לכ ת לכ סנכלספ יפ) ,נערכ ותמ עעעכס ,ןוכעכס תתימ min‚ תומה
 ,(ו'כ קוספ ליע)) 'וגו לתו לו 7930 Spin רח ןעס ילפ לכ תו רקס
 תופס ת6 קכ ינעפ רסיו רע ןכלו ,ןונעגס תתיעמ ספק רפוי סתימ < ןיֿפו

 סזס 9 ₪
boo (1עככ "] verdure )כעטייכק ענירג 397) . 
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 סרנה אר 6 von -ל ְכיתָא as םיִרְצִמ ץֶרא
 en ל לָּכ ms ץֶרֶאְה Ay אָבְסִע לָּכ זרי וכי =

 Ems (ג) N72: השמ טו () 27 ריאשה

 ₪ man m ng Emm ץרא"ללע יהַמַמדתֶא
  m mimץֶרָאְּב שבידק"חור Se anne ד ַײו םִיַרְצַמְד אערַא .

on אּוהַה not לָּב a) אוהב בויל 

— En xy) םידקה ַהּורְו הָיָה רֶקָּבַה 
 י לט יק ; א 0

 לע ₪ :הָּבְראֲהיתֶא  mansלכ לק אכוב קילו
  ma X a byלָכְּב  DNB NNאָרְׁש

  Dinaףקס סמ סח לכ .ןינפל דאמ דבָּכ םירצמ
 הוה אָל mo, NM וירהאו והמכ Hans! mas לי אדחל
 ?mamma אָבֹוג כ

 Nam = | :ןֵכ יהי אל ms din" (9 | :ןְּיהְיְהי אל
 תי ןיע

 י'שר

 תורו (גי) :סנרפס תכמ לינסכ -הבראב (בי) : םרנמס ימ םריפ נו רק ןופ
 תימורדכ סירלמש ודננכ כס יפ) .הבראה תא אשנ :תיסרומ pn .םירקה
 וקופו -ןכ mm אל וירחאו (די) :רת סוקמכ םרופמס ומכ סיס תינרעמ

 Jen דככ סיסס ונדמל סלועס ןמ סיסנ 65 וסומכ ('3 (Ihr רמלנס נוי יפיכ סיסס
 be dab סוג ליסמ קני סנרמ דתי wos סכרס nn י"ט (סיס נפו כס יכ) ססמ

 ססמ

--20%6%6%9%%%%%%%%%%5%%%5%%%5%%%%%55%990%5%9099906%-- 

 רואב

 ,בותכס טספב ן'נמרס תעדו ,סונגס יפ לע Inn ,ןכ היהי אל וירחאו (די)
 ךרדכ ת6ז ספכט דועו ,תורודס )ככ סימעפל (ha סניגכ סנכפס תכמש רונעכ יכ
 סיסנ sch Ian דפמ לולנ סיסמ רמ6 Dr רונעכ ,ופסנ סידקס תוכ יכ סירקמס
 סיס)60 man יכ ועדי ולדנכו ,וסומכ 3 ונכיפ וירקלו ויגפכ יכ סנועס סרקמנ
 לוי ימיכ סיסמ סכרפס ותו on ,סינמוס hs ןכ ככ תולינכ ןיפמ יס
 38וי) סלועס ןמ סיסנ כ וסומכ : סע סג רפנ (Tom ,סתיס סיסנפס תמ סכמ

33( 
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Mkםירבגה מנ וכל ןכ אל (א) אהב עב ללא  
 DAS MAN יב הָוהְיתֶא a3 ה הן התא . וכ ההוד PLN טק ו

are)תרַאמ ם םתא שרו — הערפ יפא  

 רמאיו נשי : תרפ"ו ייפ — יו רַמָאו =(

IT Omתזערא לע  N Dr 
mim Nהשמזלָא  am abלע - 

monלע לע הָּבְראְּב םירְצמ ץֵרָא - 
 ץרא

 י'שר

 .סתופ עפוסי Ins Sim סדל סדס תל ךססו סעכס לע 'ס סתניו דיפ סכינפ 79
onסכ) סיכמו ויסס סכילעמ סירכמ תפרס תל יתולג סויס ('ס עפוסי) רעסנס  

 סכמע apa ךינוסנ סתרמ רפפכ . .ןכ אל (אי) :רכדמכ סכינע ןיֿפוכ mb סד
 (סדונע סתופ) .םישקבמ םתא התא יכ :'ס Dh ודכעו סירכנס וכל 6
 סו ינס -םתא שרגיו pn ףטס ךרד | ןיפו wobfb סתכונ סנס דע סתסק

 ןוסנ
DOSS 7.27 07 0270577077777 7 7777775777700 

 רואב

(from)סז ןימול סיכנדס ןיפ 335  ‚odסנועש וס סינוכנ ססיכפ דנכ ןינעס  

 ןווכי וינפ Sch תינכתס | ,ומלעכ וס בעט wo ןולכס ןפכו ,סינונכ תויסכ .סנוימדב
 ופכ כממ ו)5כ סיסיו | , וגיטס) וכרד ph on וסו ,וייפ דנכ וס וכ סדפס
 n ‚ro) סינסת) דימת ידגנ) 'ס יתיוע : ומכ וסע סרנס ןכ) ,סעככ סכתנווכפ
 ,סערס סכת3קתמ ןלכ ןכו ,ןמ'נמרס סמ ומגכתס ועכ ויכיע poph דימת וס סקס

 סנסו ,וכוסת ל3 סנפמו סכיניע pam דימת ליס ,סנס (a כו תוכנכ ונייסל
 , ךרפ תלונעמ יספת תויס) סדפ3 תיעכטס סופסס ת6 סער רוק וסס ןודוס
 , לפרטי 5 mp 65 .סיירלמסש ,סנמ ססינע des וכו Jon לזכנס תורסומ לכט)
 ףפס = ךילוס) סתכמ5 לק6כ ,ןכ אל (אי) |. [די קזותכ סידנע) סתופ ומס 6
 ענטמ סעדקסנ ךיתוכיעס רש6כ , (סעועיד) ,התא יכ . סירננס וכל 56 ,סכמע

 , םישקבט םתא ג'נצ רמו ,(ןורשמ) סימעס '3 רקנס ןיפס רתססכ ןוקנס
 (Wr "לג , טרנמס | , שרגיו pad„ ףסס 97 pin 'סכ nun סנס דע סתסקצ
 סתופפ סירמול סתפ יכ רועטס ,םישקבמ DAN התא יכ : םווכה רמא] + (טטגטי

 סנס לע *םתא שרגיו .ןרֿפס ת6 וועל סכתנקתמפ עדוי ינפ כנס ,סיסקנמ סת6
 וילנעס עפט רספכ לכ Yon„ סתול םכנל סזכ | ןוימ גסלמ ססכ גסנ 63
 sen לע סכומס סז תלו ,(ז ליעל) קקומכ לכ סז סיסי spp דע ויל ורע
 ינפש יל תופ) ,ךכ לכ סתופ סיזנמ ילכע סל 13 רע5 |, ןוימ 77 קוס

naסתומ)  „ameסנכפפ תכמ לינקע , הבראב (בי) .סערג) ספ ןכ) . 
Tom I.ויכתקו 1 תימ  
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mרמאיו ( ( 197  DTןוהל רַמָאְו ₪ :אָנָל  
BD mַײד אָרמיִמ  

mםכָכָמע לה ן=  aDחלשַא 73 197903  
 חה ןכלפמ תנ om םםכפטיזרָאו םֶכְתֶא חלש
 ןוהאְר N: Om רננ קרער יכ ואר

or oc Spee per )ןיִריבס  pam op] Ta 
 אל: אָרְחַהְסִמ ןוכיפַא
 ןכ —

 ישרה

 םכתא הלשא רשאכ) (י) :סערפ 5 סוכיטסו ססירס6 ınles mis י"ע וכסוס
 הער יכ ואר :(סקרמק רסלכ Spam ןקנס סג nich יכ gb .םכפט תאו
 ססל רפפ סער ומסס םי דק בכוכ יתעמפ סדג6 םרדמו .ועוגכתכ .םכינפ דננ
 mp קוסו רנדמכ סכתפרק) .סלוע בכוכ ותו Ss תוגיננמנקכ ינס סלור סערפ
 Sen and סגרסנ לוס 5 םודקס םקכו לגעכ לפרסי ופטססכו .סגירסו סד
 סעכ יכ וקכ ססל רעקש ליס וז ססיֿכוס סערכ רמקכ סיכנמ ורמי סמל ותלפתב

 דגג

22 ETHISCHE OCT OPEC TOT IT 

 רואב

 ןפ ונתונבבו ונינבב :םרוכה רמא] .גומל וככ לע סטפ ,ונל 'ה גה יב (ט)
 סש5 ל6סתס men סכיכוס Ads רעו רכדס קותכו ,וניתוסנכ רמ6 Ads סמיתס
 סינטות סתפ ,םכינפ דגנ הער יכ (י) .[כסז ילכו ףסכ ינכ סתיכ תרגמו סתנכסמ
 .ססיתוכקתמו 03303 סעעס ,('כ ס סיעקי) סינונכ ססינפ Tan :.ומכ סכננלב סער

 וסו mo‚ דנג וס ופכ סד6ס ןווכי wih רח תינכתס יכ ןינעס ob ןכתיו
 סגכותמ ןכו ,סעכל סכתנווכפ ופכ Anh ha סיסיו וגיססכ mh וככד תל ןווכמ

„mach yesסז ועוגכתכ 'וגו סעכ יכ, ל"ו כתכ ן'גמרסו  „er ebכוט סמו  
 יכל, ןסכ כותכמ םי ,ו3 תופלתתמ סוגכתס ןמ  תופקסונסו ,ונינ וסקרפיס סיס

 סנכמ Anpno תוכל סכנו , ,תלקתס8 ןוכיפ5 (bsp דנעמל | ןיריכס ןותפל סי
 סילוכ סתלט סכ3 (Two סכינפ 72( סכמ תוקע) ןיפומ סתלע סעכס קרפ) סולקנוֿפ
 ,('י כ 6 סיכלמ) (Anh וסדיעיו ולנכ Jos ינ סיטי ons וכיפוסו : ןופנכ ,תורל
 ספ) סנס ג om ,'וכתתסו, ,(ס"כ וכ תיספרנ) ons לכ55 ונסו : ןופנכ וסו

mכתתספ, ,(ע'י ', mhnen Enסנס רמי ,'כתתספנ ןוכיפמ ננקנ, סײכ 3ותכ  
 om סת לו :ןוסנמ  ,כווסת סכילע יכ סכיגפ (m בוסל תלעוומ תפוס סערס
 ןוכיפפ לכק תיל, תכתפ תסוג וכ יתלמ דועו ,'וכו כתתסת כ ,('ז וכ 93705(
 סכינפ תככס יכ ,סלנ3לב Ach  סערס כססל סכינפ תרכסנ ph רמפי ,"תכסתספל
 לכ: סעכ סינgומ סתפ ,סכינפ דגנ העה : םווכה רמא] . ל'כע ,סככ ספנע
 רפנמס) ססיתונקתמו = 003303 סעטס (כ ,ס סיעש) סינונג סכיײפ דעו ומכ

 ם'סתנל
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nesןּוחְלפְו  mm,הָוהְידתֶא ּודְבַעְיְ םיִׁשְנֲאָהזתֶא  

Syn mn are ER ba / 
 -תֶא בשויו )ה( ( םירְצִמ הָרְבִא בתותֶאְו (ח) : םכִיָרְצִמ

 (yes sms השמ Tas mn me תרי
  ande aoוי "כרס  122 DIN ENורבע  mb DSןוהל רמַאו הערפ :

 :םיִכְלֲהַה יִמְו 4 םֶכיֵהְלֲא mm :ןלוא ןמו מ ןוכֲהְלֲא
 ּוניִרַעְגִּב הרשמ NEN (פ) Mpaya השמ רפא ₪

mr, "222 2 NEN * 
aa 3 272 namנתֹונְבבּו  

 N er Bam WINS2 won on לייג
 הוהי אנל

 י'שר

 - בשיו (ה) :סירנמ סדנ יכ תעדי 5 דועס .עדת םרטה (N) : רכד סרלק ןוסנו
 וכסוס

-25095%9%999%5999999999990995%%5%5%5%99995%5%%5%5%5%%64%%- 

 רואב

 יפעו ינו : במס ומכ ,נפכםי סעל עכס) סעכפ תפ ורוע סס סככלֿלו וקתט סתע
 ,סנכ סופו תכעות סיס סס) ©( סתודנעו סלטעפ י'עס | ,(ז'כ 'ט 3יע)) סיפסכס
 Sb Dis | רמולו (zwi ו)יסתס תנעותס ןמ כתוי לוג סדספספ ורע ספע סופו
 wo 5% סו , 3 סערפכ יכ סכ pie  תופענתסו תולגס ןינעו ,סיטנפס
 בשויו (ה) . on] סלנפ יכ עדת סרכטס ורמ6 ןכנו ,סמולסו סנידמס סויק 'כ רכז
 ככ סנסו = . (ןיטשווקס) כקנ ,לועפס ןמיס וס 6 יכ ךיתעלוס רככ ,השמ תא

 ,תֿפ תלמ סע פסוטס 83 ךכיפ) רעפמַכ hen וס 2 לועפס | תוללותס יונג
 < ןכו ,(תכ כ mes (nme תפ לכי ,('ס 3) רנלמנ) ךרפס ab In : ומכ
 DED תויס רונעכ (ob ‚pehh zen לימי ןוסלכ לעפס כו ,סזמ תפ קוו
 כטלכ ,רפסמסו ןיפס mes 5 לעופס 35 לעפס סידקסכ ןופנס ךכדכ ופ ,רקעכ
 ססינקו ססיטשכ וכליט סערפ 0 ,םיבלוהה ימו ימ .תומוקמ סעכנ ךיתוכיעס
 תפ סלככ ,םיכלוהה ימו ימ :םרוכה רמא] .תופפכ ונק) ob  ססירטוטו
 , סיכלוסס יפו 0373 Bm „ende„ (m her תמ6כ mn סיס ו)6כ ומנע
 Span לוס ס:פות ככ ,ופע 33 וכ)ו ומעו ןידכע nun עיקסס) תלו )כ סטעז
 תפ ns 6'כ con„ סיעפס תפ תלס ורפ 8) וידנע סג תמכו ,סחנפל ₪
 + [סתלוטע) וכופי כ'תֿפו ,סימיסרעע ו סנועפ ונכעתיע טייסל ,ססיספ ph ודנעיו סיפנֿפס

 יכ
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 Sg ןמ 1 :הרשהרמ asp המצה
AD 792 ןּולמתיו 0 . en לכ na pn ותצלמו 0 

 AIR ּוָחאָליִד יִאְרְצִמ רֶׁשֲא — יִתְבּו ףידבע
 םבויִמ mas תהְבַאְ רובו תב אדאל

 Sy לע | ןוהיוהמ :
OSויה .םבוימ  onאָמֹו רע לע  Yan DIT 

 : העְרפ ne קפְ en Mr םבויה דע הָמְרֲאַה

RAs ו ורָמאיַו () :הֲעְרַּפ Dym aan 
 ו יהי יהמי חי

 וילא העְרפ יֵרְבע ” — 7 eeחלש 0
 אירבוג חלש שקומל ול הז זרה

 תא

-935-05%05555 55555555 5555505550005%555555%55%5%5%64%6%-- 

 רואב

 ךכ רק5 תעכס סמו ,סדסס ןע ככ ת5 SIE לרכס יכ ,המצה ץעה .(טפהפ'|
Jahסנרֿפס , Snויסע  סיטרפמס וכפק, ,ל"ז ן'כמכס  omדרכס תכמ ןיכ סינר  

Hay)סימי ויס  יתעד )עו ,סדפס ןמ סכל תתכנס כותלפ רונעכ סנרפס  
 יכ ,סנקמ Anm Domains ןיד 7m Als וכ עוליכ יכ טעמ קר ססינינ סינכ
 סיירלמס טפסמ (י'מ נ'פ) תוילע תכסמכ וכלילסס m ,סז עדווי 15( DEN תוס

 ביתכו ,דככס ןמ סכ) תרסיס סע)פס רפי :וכמ6 ןכו ED„ רסע DVG סירלתכ
 כלפ םלסכ דרנכ סיס ןכ oh ,סמ!ע יסס סנפס סתיס יכ ,לרנס hrs רק

 ספ סינק קיוי נו ס)יפס סטססו 2ינ6 סכועסס יכ ,ןכ) סדוקמ כ יסס סב
 כנס נו ןפנס סתכפ Ab uam ,תמלתו בושת יכ סנממ תעלם סמ 7239 סכי
 תוכלפסו סיפנעס כנס יכ ,רנ5 סלעס ןע לכ תו :כותכס רמפ ךכנו ,תונניפס
 7339 ןמ תכלסנס סמ!פס יסו תעסכסו סטתס סתמכ ןסיננ סימי 'טדוקכ כ'חו

 סככ60 3 יכ  ,תממס סעפ vom . , ופלנ סינגגסו תכפ כוהל סילעס | ונימתסו

 ומנעכ סוס. סלחכו 75 ופ תכפ סס) hrs Pb ch לכס תיספסו ססיקרפ כו
 לכ רמ6ט ומכ mb יכפ סקעיפ ןכס לע ןעס ירפ לכ ph רפקס כותכסו ,טפל
 סינופס סתופ סר ל"ז וניתונכ 79573 ,,הערפ םעמ אציו ןפיו (ו) .ל'פע ,ןעפ קר
 ,הז היהי (ז) .סכוטת תוסע) סלע ליפ ידכ ססמ כו וירנלל סינימפמ סמ סז
 ,ססמ hir Ach ven do som וסע ותנווכ יכ ,(רעוטיד) וכפכ ימכפקס סגרתפס

 ,רפות לכ ןילכ תפז רמו) ן) סיסס ותעד) סיפרו ,טקומ) סס) פוסע וכ וילעו
 5 ןיידע יכו ,עדת םרטה .סימעפ סעכ ורכז רקפכ ,רפותמס וכ דסיתנ פנס
 לע ,הערפ ידבע ורמאיו : םוונה רמא] .3) 36  ןתונו םינכמ ךייפו ךכ ררכתג

 סתע
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 יכ ₪ :ינרבעיו ימע חלש טע חלש טק ןמ
 / 4 ירֲא ) :יַמָרָק ןוחלפיו

DRבֶרְסִמ  ASאָהְלַשְל  RSSתא חלשל הָּתַא  
as San an ימע אנא אָה ישע m 
TS MEN ₪ : לבב אָבֹוג Sb mo 

 תִי יֵּפְהְִו ₪ : ָךֶמּוחְתְּב

 Paar, an אֶל ץֶרֶאַה ןיע קצעראר תשמש ןע

 — 1 -לכָאְו ץראַהְדתַא תי ums לטו אש
 m“ תֶרֶאשְנַה הָמְלְּפַה ראש הי לוכי אתא
 מ זרַרָאְתִׁשִאְּד תָּתְבַויש
 ץעֶהילְּבהתֶא Sam Than שובו er er של

Sa mאָנְליִא  nissanחמצה  
 es -ןובל

 י'ש ר

 ךרפס ת6 mh סורס -'וגו לכוי אלו :ךרפס ספכמ תפ .ץראה ןיע תא (ה)
 ןוסלו

aaa 00 002072 777 7777 77777 7777777777777 7757000 m 
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 ותתטנס סייק 85 ,סכתפ nich mh רמסס פ'עֿפ

 . (סימעפל

 ,סינוכנ ססינסו ,ססינקמ

 , בוכעס רסו )עמל

 ,ידעיו"
 יזגכססס סגכתמסו "ככ

 .סכוע ת6 דנעו

 ,נוכענו 0879553 קר (one תיעכסע סנס דע him 5% יכ ,סיטלרפ:נ לינכסמ
 לנכיו ,וכל ת דנכסו ססיגע3 רמלכ ןכלו „1937 סייק נו (ende םיטנס ססינפנו
 סערפ כל דנכיו 15 סערפ 33 קזקיו לו ,ןולככ ולינכס bios mia ,וכ) תל סערפ

‚wöon Ara(ג'כ ז) ליע) ס'נסרס םריפ ןכ ]. 
 ,קיזחמ = . ןיידע ןיײעכ וקרפ) ןכתיו ,סוסס | ןמוסו סלמתסס ןינע , ךדועו (ב) מ

tnib 



 פולקנוא םונרת אראו ח תומש 108

na nimebsילצאו קערפמ ברעֶה  ERידעו ײ  
 העזרֿפמ NaNy, 9 3: . 7% Hk 0 ד : *

 an היפעמו יתדכעמ 7% קר NED טעמו .יִָבעְמ
 הערפ ףסי אָל רחל חלש Ana לה הערפ ףסי
 אלו לדג אפ? : הויל na םעֶהיזרָא
 תאמע זרי חלש ו

onסבעמ הרשמ או  Abה ב חדר  : 
 זרָולמ זרשמ קפת < שעו ₪ : הָוהידלֶא רתע

 םגתפּכ יי דבעו m ו ד : — age das לע — ברעה רסיו השמ Ja הוה

 אבחע ya; N? My Tan הערפמ
 יקרהבעמ הערפמ ראשנ

 הימעמו םדק ןמ איב :
 י.שה

(m)ןכו - סנפתב ןפלתנ -'ה לא רתעו (וכ) :!תסכ ומכ .לתה  ob 
 ןוסלכ רמו bוסקכ ויסכע .סנפתכ סכריו עמסמו רפול לוקי סיס ריפעיו רמו) 3
 סמ סיעדרפלס ותמש ומכ ותמ Ph . ברעה רסיו )13( :ל:פתסנ סכריו עמסמ עפיו

 ותמ

AO DRC 07.2222 

 רואב

hocוסו ,פ'תנ  (לתה |. ןולגס תופ  ביקכס, ‚Indתס ומכ סנוולסו ') 
 נו סעס תל תלפנ סיעדרפנס תכמכ רמס רונעכ ןכ ססמ וכ רפפו , ,רקסנ'
 ,רתעיו] (וכ) .[ס'ע (' 6 תיפפכב) 85יו ספרפכ יתר6כ סנמס קולקלו ,חנס
 ליעפסס ןיכו סנפתנ סנריו ופוכיפס סו םכסמ לקס a לידכס) ןפכ sin Nr י'קכ
 סנווכ ססיגנפ גותכס ןמ סלרגסו ,ותעד וסל יתלכי לו ,ננפתסל סכריו וטינעט
 כתעיו ןינע כמי 3ותכסו ,ניעפסב ,יתכתעסו סעכפל Anh ססמ יכ ,תחֿפ
 םיגינכ ינקמ ןסו סעט3 dyt ןסמ םדקס es תולמ סי, ערס כ'כו ,לקצ
 ,סכומ יכל ach oma ,'ס dh יתרתעסו ,'ס dh רתעיו :ומכ ,דנכסמו לקסמ
 'כפסמכ ןס תוטעומ סככ ןסע תונפס סנו 1b) כ )p' יתס סכי וסו ןכ רענס
 סעו , רוסי לקסמ דיתעב וטפסמו ,ן"יעס יתנמ רוס ופכס ,רסיו )12( .[נ'כע

 סקתעלפ סניגגס תניסל fוסו) סקיו סוקי ןמ :ומכ (pp קכושכ סנתשי ךופסס ו"ו
mסלוענ בי לו ,ן'תיפס ל"ןי 36 לעפס 'פ  oh mפס ג'ת יכת6  > 

 ןמ :ומכ לוגס קכימס | סכתשי ךופסס ו'יו om ,רכיסי וטפסמ ליעפסנו (סניננ
Dan Dipקקפ) לסססו ת'קס ונתםי ן"יע ו ת'ימ פ'פסס קכ ,(תככונס סנסנ)  

 סנקכס ןיד ל"ג סכ שיפ) ם'יכ ול לנס תויתוקמ תתפ פ') ס סג ,סניסרסל
 סימעפ)



 P אראו ח תופש סולקנוא םונרת

 תֶׁשְלְׁש ,ya + ּונְלְקְסִי אָלְו pre) mer תולה
 הָוהיל ana רָבָדַמַּב ךלג םיִמָ — ןימוי Soon ךלהמ (גנ)

  noוניהלֲא אמכ אנהלא  MINIרמאי * :
  oTאנל : ( an?) (73) EN] 02הלשא יכנא הערפ

 יֵהְלֲא החיל תב סח - Ka לש 1 ו
 זאל קהרה קר רֵכְדַמַּב רוהל אְרּבְדַמְּב ןֹוכָתְלֲא

map ma — rom תיל 
  DT ₪ HD reeהגה : :ילע ףַא ו

 MAN עמ וצו IR ךמעמ pre ur Aal זי .
 לא 1 ילצאו

 י'שר

 :סיקכוז oh סתפרי mas | סיתכוז וג6ש On סירלמל bוס לנס 937 סירנמ

 :סימתכ | * ונלקסי אלו
Ina 

9990900909000 00009 00000090000 909000 0000 H 6 544° — 

 רוא ב

 סת6רי יכסס סיתנוז vht סתיגז .סירלמ) וס יונס רנד סירלפ תנעות רחל ןוסכ
 'כ Senn יכ "יו] סמיתו סלפט ךכד  ,ונלקסו אלו .(י'ב), ,סימפװ כ
 סנסו סעיתס "סכ תכזנ ןס Din יכ ממ ע'נפכס לנ6 ;ונולקסי סו סמיתס
 nem סתיס ןס וסועכו ,וכונקסי נו ססיניע) סירכלכ תנעות ph mama :ךכ יס
 יפ לע abs ןס סר5 סיסרס3 3תכ ק'לכס םכע6 ,תסוכ סתיסס ל'כ ,('י3 סיפכי)

 לכו ספ Abs ס)6םס ןיגפ כי יכ סעמסמכ יס ןס pin , ס)65) סינסס Wh ןינעס
Araויככדו ,ל'כע וכ סימודסו (ד"כ וכ תיפסרכ) וסע ינכ סו סת6 :ומכ )שס  

 כל לפול לוכי סערפ ירסו ,םהיניעל םירצמ תבעות : םווכה רמא] | .  [סיכוככ
 סו ,סינע דמוע ךיס)6 סע רע6 ןכפס ספ יכ ,ןסנ aha סכיסנפ ותנז
 hs תל רנסס m נס ,סינכל3ב סכת6 סוגכ) סמס ווני סייכלמספ ופכית

 ומלעב עלי ספמס יפו ,סס וכל | סירלמל תילי 5% פוס תועכס תויתס לעב
 כנדמב Po om תפנמ ךכל ab ןכנ ,קיפססת ) 073 תוס סכופתסס
 Bes ךרד תכ)) ונתופ סופ hrsg ירת6 ןופכס ,רמֿפי רסכ ןכיס)5 'ס) וס

„omוכינפ | רמסי סו  onסכות כ" ,סיתכוס | רפסעו  moוכופכ = תופלמל  
 ,םימי תשלש ךרד (גכ) .[כנדמס 6 תונפ)| ןסנ ןרפמו סירלכ Jahn תל
 תכמ סמכו תכז) סנקמ סזיפ ,ונילא רמאי רשאב .סירננמ .קתרתס) ט6 סיכיככ
 ן"יעס ונעכ תתפנ 6"סס oh ,יתרתעהו] (הכ) .ילע ,ירעב (דכ) .וגעמ

 סיסס



 םולקנוא םוגרת

m NNדבמ ₪ . 
May, NDS) 12 : 

 הערפ זריִבְל ףיקח
 Dan muy תריִבְלּו

NUNבצמד  
 ןמ my רָלָּבִחְתִיִא
 אָרְקּו ₪ :אָבֹורע םדק
 ןרַהַאְּו השמְל הערפ
 םֶדק ּוהָּבַּ my רמאו

 : אערַאְּב ןוכָהְלַא +
 ?N הׁשמ NEN (גכ)
 ירא 2 רבעמל  ןיקת

NYY202 יֵאָרְצִמְד „ 

mb mbְנָחְנַא  
p2Dיו םבֶדק אָחְּבַדְל  
 m חֵּבַרְנ אָה —

 אלה

 -ץראב םכיהלאל וחבז (אכ)
 סכלמלו ומכ סירלמ תרי

 סירלמ

 :קערפ תננתתפ ץר6ס תתקסכ
 .םירצמ תבעות (בכ)

 תנעות רח ןוסנכ רמופ Er דועו

 אראו חתומש 6

 שעו ₪ : הזה תרָאָה הָיָה
mרֶבָּכ ברע אביו ןכ  ma 

 oa pay“ תריבו העְרּפ
 ןיִראָה PEN םִרצִמ ץֶרָא
 הערפ אריג = + ברעה יג

ns? —רמאיו  > 

mםבכיהלאל  yasa : 
mann 3ןוכנ אֵל הרשמ  

 םיִרְצְמ תבעות יִכ ןּכ זרושעל
namןה ּוניֵהלֲא הויל  Han 

are annםָיִניעְל  
 אלו

 m aim ןּונאְו הל ןילחה NET אָריֵעְּב

 י'ש ר

 . ץראה תחשת (כ)
 : רכדמכ וכנת לו סכמוקעכ
 . סכעות ספוק לרוק לפרסי לו ןומע ינכ תכעות

-9200%0999%%99%90999909999409990090909%0%99090966>-- 

na) סיסי 

 ןתמכע ת6 ןינס ססמו

 כססכ Dann ,שעיו )9(

 ינכ תכעות סכלמלו ןמכ

 רמו) סי דועו

 ןוטלכ

 ססרגל bon 83 סֿפו
 ,ימע לכו ידכעו ירש לכ

 תפס לעי'ךדמעב (Ann רמוקו דדמ וספ סלעכ ו)

 ,[סזס תופס יסי

ndannh,דיתעס 3ו ,(י'סר) "6ער5  
 וכנת לו סכמוקמנ ,ץראב םכיהלאל וחבז (אכ)

 , סירלמ תכי

 .סנעות ותוס רוק

 רה,א ב

 ,סמוכס יל ספתיסו mom ינממ סיעדרפנס תֿפ
 ילייעכ םלקנו גענ) תופרסנו
 77m סתעו , 9372 רעו

 ךמעו ךידנעו ךירט לכ דנ) םופינס
 ,ןרפס תתמסנ ,ץראה תהשת] .ספמ רנד

 .[וסומכ סיככו , ינוכיכס סוקעב
FIםירצמ < תבעות (בפ)- *,(י'5ל)י , 

 פרשי לקו .(ג"י גכ '3 סיכנפ) ןומט



 גנ אראו ח תומש םולקנוא םונרת

 דַמע יִמַע רשא ןֶׁשג ץֶרֶא שה אעָרַא זרי אּוהַה

Beברע םשהתוה יתלכל היל  Oma nam.הוה נא יִּכ עדה ןעמל עֶדיִתְּד  
 יתמשו ₪) יש : ץֶרָאָה בֶרָקְּ לש ַײ אָנֲא ירא
 ירו ו a (MR ש) :אָעְרַא 12
 רֶהמְל ףמע ןיפו ER]? zur מע לעו wand ןקרופ

m 05 N IMS -- 

 אתא
 י'שר

 סיעסכ יתניכטס יפ לע ab *ץראה ברקב 'ה ינא יב עדת ןעמל :ךממ פיס
 :ךמע ןיכו mp ןיכ לידכניס -תדפ יתמשו (טי) :סינותקתכ תמייקתמ יתרונ

 תחסת
OOO393090000009090040950009000009900090 099 9 - 

 רואב

 סענטב סיס וכו ,ןכפס !כ3 (Hal סס סינק סתכועממ תויתס ולעי כסכו , תתלוטמ
 ,ןפג ןרפ ph יתינכסו רמו) ךכלוס ,נ6כםי ינכ סט רח ןסג ןרפכ סנ וקניס
 373 ןכו ,6יס 36רסי )ט סנוכ יכ ,סילע למוט יפעט | רונעב ס)וכ ?לגתש
 יפ לע ף6 ,ץראה ברקב 'ה ינא יכ .סעכפסו ס)דנסס ar תומסנ לס
 יכ רמול, ן'נמכס ןוטכו ,י'קכ טריפ ןכ ,ןרפנ תמייקתמ יתרונ סיפסכ יתגיכסס
 סלכי ו וכ רתס סינע נוסיס wo Ab ןרפס נרקכ תיגסמו עינס וס

amסימס  "Donיתניכעס פ'עפ ,ץראה ברקב 'ה ינא :םרוכה רמא] . )'כע  
 vis וס יכ רמול, ן'נמרס neh -(י'טר) ,סינותתתנ תפייקתמ יתריזג סימקצ
 ,ךנסתי סימס an סכי ו ן) כתס סיכע נופתיס ומכ כ ןרֿפס נרקנ םינסמו
 תינטמו וכותכ רנוע ינפט ,סירלמ ץרפכ רמונכ ,םממ ןרפס נרקב ופוכיפ ונתעדנו
 ו , (טרכמ] (pin ומונרתכ ן'תנמכס תעד ןכו , ןטונ (ph תועכ תוימ וכלי נס

dan3וכק ןוידפ לכו ,סללכנס ןוסל ,תורפ (שי) .[(עדרפ רעד ךיש)  Sm 
 . וסוקיזי 65 לפכשי שיש תויתס him ch סיכלמ ץרלכ וליפ6ס סנווכסו ,סעעס
 וס סכקמ רפפת Abu ,רחמל :םרונה רמא] .וס סרקמ רמלת Bis ,רחמל
 תוערס תוימס סיעלוי ךיֿפו וס סרקמס md רקפ5 ךיפ סולו ,(םס'תנכ רפנמס)
 ץר6 6 0703 In m ?ןסג ץרפ) omin ph ןיכ לידנמו קיספמס )וננ ₪6
 כיתע6 יתע) ססמ )6₪ רחכ סיעדרפנס תכמנט סכנס ןכ) ? ס3 (mn נפ ןטנ
 qb ,(% ס (mob כתמ) רמו סערפ סנע סיעלרפלס תירכסל ךמענו ךידכענו ךל
 ןמ סיעדכפנכס Mus סערפ נתק ינפמ ,דימ סכמס Mes םקכ) סדפס | נסנמט
 רקנ לכ3 תכנל סיס סערפ mm . סליסס) סעמ n>3 ןיקסו ,סרקמכ סתיס לקיס
 כימי den ספ 133 כמו ,ככ סע ןומסו ןידנעו וירש לכמ mia pin סי ל

nb 
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 m u דעת בְרעֶהי-תֶא  יִתְבְבּו ךמעבו
Mi /ןּולַמֲהְו אָבֹורע  ma 

—Bואסוהע 9 כ ברָעָהְדתֶא םיִרְצִמ יתב  — 
 : ּהָלַע ON יד אַעְרַא + הילע Dr Aa 18[ םגְו

₪ \ 2 . (m)דזתֶא אּוהַה םויב י יתילֲפהו  ₪ N BEN 
 אוהה

 ץרא

 י'שר

neh dyoosתויס ינימ לכ .ברעה תא :(4"ענכ רמ"ייענ6 יוסס ןופכ סכ  
 סכמ לככ סדנסכ רכדכ סעע פיו . ססכ סיתיחסמ ויסו יבוכרעכ סינרקעו סיעסנ תוער
 פיט לע .סרלפכ תוכלמ רדסכ ססילע כ סיכלמ תומסלמ יסיסכעכ . וז סמנו וז סמל סכמו
 ןכו * סנסנלו סכיל תורפוטכ ןיעירמו ססינע עקות לכ"תקו סיתונויטמ לק:קמ סנחתב
 .יתילפהו (m) :6מומנת יככ םרדמכ תיפדכ 'וכ סימוסו סירקרקמ סיעדרפלס
 תפרפומו תנדנומ 55 nn יס תפלפנ id (d סירכד) ןכו 'ס pm ןכו יתסרפסו

 יס
--3030%%%9%5%6%69%%55%9%%9%%%%59%55%%56696%%5%5%5%%9066- 

 רוא ב

“Erר"ילייטנ5 = יוסע ןוסנמ, | םריפ  | „rs5'לכו = , ז'ענכ = ר"יטילניס | לש ספרנו  
 כוכע סישכקנט סס | סינפז ילימ יכ ײפ רפול, ס'כסכס ןופנ ,ברעה] .(ןענטעה)
 ינפז ,('וס סימכי) סלדטי תונרע Ihr : כיתכדכ תולילכ qוכטכ סכרדט טס לע
 (סרקמס סע וסע )"ר) סדופמ כמי Seh ,('גג סינפל) רקכ) ma כ גרע
 ז'עלכ «mp כוכע נרעמ ,קומע | קמועמ | רפלי ןכ ,(רפת ספ 39( סודפ
 וס כנד סע קמוע „03 ךלוס ףוסס וס כוכע 26וסש | , (רעכייוטטכטנ "כנו)
 ומכ קמועס וכ סטענט רנד 35( קומע mp ססעמסו ,(תוקמעל סרקמס ספ 3(
 סע סעענע ,קומע יוכק תוקמעס סכקמ ססילע כת  סלעס סספ כונס ול עקרקס
 סיטרפמס לכ פעד) 335 ;ל'כע ns סוד ,(סיקומע סימ ,קומע רוכ ,ססכ כלת
 ןכו ,'רפ תויס ,Saw ע'כית ןכו ,תונרועמ תוימס mm לכל | ללוכ ס5 קס
 .[ם'ע ףועס pe ךרפס pas לכו תוימ ייפ ככ סמ ונס לטיס רפסנ רפוס
 ,לפתמס רכדלו ממס ככלל סוסכ סטומס ונממ לעפנס ןכו An Ion ,ואלסו

nfסיתנו :  Dinכת סוקפנו ,סיפלמתמ סיתכס סנס ,(י'ו סיכנד) בוט לכ  : 
 :ניתכ לעפנכ ןכו ,סיפנמפ | סילוסס סנס ,(6 'ו (ver לכיסס תפ סיפנפ וילו
 ,רתפ סוקמנו , תפעמתמ ץכ6ס סנס ,(כ 'ג '3 סיכנמ) סימס ת6 ןרפס נפו

andדונכס יכס ,('כ 7° רכדמכ) ןרפס לכ תפ 'ס דונכ מיו :  „hinnסוקמנו  
 bln וסומכו ,3כעכ ןמ ומכ 3נרכעס תו ,סיפנמתנס סס Din יתכ סוס
 .סיתכ ןיפפ  סוקמ ,המדאה on .(די ' '5 (Bin סעכקס תפ

(m)סנסו ,'סס ינענמ וו םירפפ ומעט ,יתילפהו  mon nmסכמ יס  
 תחלוקט

 "ןענט עהפיומ job cnciter inciter - ז"עלכ 6ר"ינייטנ6 (1
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2 ; ₪ bon NH? 

RE a Bs 
  nm si" msהשמדלָא  Dayרָקּבּב

 רָתְעְחַאְו  ahהעְרפ  ann-רנה העֶרפ ינפל
 הב וילא תרמאו הטיפה אוי הע א Some ay כו ה
 TUN ימע חלש nme : טק ל מע
 --תֶא חלשמ Son יכ () הסל א יא
 ה ימ תה רלשמ

 ףירבעבו ףּכב חילשמיגנה ימע כ האס אא
 ךמעבו ךדבעבו

 : 6 .תיק'מ הנה ןרתא תודלות

 י'שר

 ןסו ןכו .ךכ סלנמ .ךב חילשמ (m) :סערפ ob עמסי לו .'ה רבר
 תומסכ
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 רואב

 , םיללמ ץר6 נע סינכוכס תככעמ יפכ יס סיס! תכמ קכ סתנםל רפי רוּכעב
 ודי ל יכ ךרכלכ סח ,סםמ וכ כיכוסס סטס קה כונס  םסכ ) סערפ .יּכ
 כל pn ןכ לע ,סימסס ןמ pr)„ '6 לפוכס) וככ סיס וס סלקמ | כ - סעננ
 סכמס קכ ,סיסנ עב רקי ל סרקעס יכ, רעו וילע ןעט ן'נמכסו ,סערפ

dhsdכ ,םינסס 31093 רעלנ רקשכ ,סיסנפ עננו 'ס לי לכקת םגועכ ותקמ  
 לי סתיסו ,(5כ די (np סלודגס דיס ת6 )פרקי ריו כיתכו ,וכב סעננ ודי
 ;ד'כע ,(bיס סש) סיסנפס לי דפמ סדככ (וע כי '6 כומפ) | םכיתוכסכו 893 'ס
 כונע3 A) Ih סיסנפס nen יס סכמ יכ ולוסס יס ע"כ6כס תכווכ יתעדלו
 , סינכוכס תכרעמ יפכ רע%ט סעב mama „Anh ןוע (aD קר ,סחלסכ פרסי
 .דסת) סו עבש) ס6  ,ותמכס סכוגפ סמ יפכ ןכק3 תוסע) סייעכלמפמ סמס יכ
 ועמתפסו לעפ ונעמ וקעס סכסמכ ט65מ ןכ יכ „ תפסוכ qףנפסו 235 וסרט ענו

 כ'פ (Am ועיכלס (on רפול סנוממס סיוע ססינס ויס סלו ,לעפס ןיככ3 ונממ

„(An(כ'ע ככ ףד סש) רענב סט וסריפו  hanרשאב | . [ןיכמל סכיתועב:פ וקינוס  

 ןרפ3 ,המימה אצוי הנה (זמ) .('ד 'ז (bob סערפ סכינפ עמסי נו ,'ה רבד
 , תודסס לכ ת6 סקטמו סלוע Pin לסנו , ףתוס רעפ fr סכג ןיֿפ סיללמ
 Ih 323. עבססו ,תולסנ סכרנס סכרת ןכ ,תולע) סימס .ןסגי .רטפכו = ,,עוליכ

„Dinרסנס סלע ₪5 דע תופר)| תפ5) סיכנמס ךכל ןכ) . (m)תילשמ , 
“En 
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 BET NIS לָכְּב .דדושַעיו (N) : םםירצמ ץֶרָא
 הו אקפאל men | איצוהל םָה * םיִּממְרַחַה ןכ שרה ןכ ורבע ,

 han "תת יפאתכלק אלו :םונכהדהא
LIND Samba Am een DIN 2337 

whורמאיו )1( ּורָמֲאְ )1( : אָריעְבבּו  sunללא  nenתצָחַמ העֶרפְל  
Mineוה םיִחלֲא עֶבְצַא  mאיה 9 םדק  

AAN) zur Ana aimהערה 839  
 אלו עמש

 :כ 05 ףדו · ספ ןירדסנפ ורמאיו ןרהא תודלות

 י'שר

 (סי5וסלו Hr) oma .םינכה תא איצוהל (די) | : (ןז"על3 ריי"נוהפ ספיחרס
 : סרועסכמ סתוקפ סירב לע טלוס דסס ןיפפ .ולכי אלו :רחפ סוקפמ
 רשאכ : קיס סוקמס תפמ . טיספכ ידי לע mb וז סכמ - אוה םיהלא עבצא (וט)
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 רואב

 סימס רנד סיס ןכ יכ mb, סוקמכ סכסס gb ,סינכ סיס ןכפס רפע כ

 רפע וכסס ,ןכ ושעיו (די) .סכמס לתת ıh יכ וס סעפס יכ ,ןיתטס 937
 סוקפמ | ספילוס) ופ  סתופככ) ,םינכה תא איצוהל .תרתפ סלונתת ול ןרפס
 , תסוס סעפכ ססיסעמכ ותילגס his סיס ספס ת6מ סנס ,ולכי אלו .רתפ
 תכמ יכ ,דוט יניעב | ספרנסו ;וליכ ככסו ולס לכס ,טולככ סתלע לכס 'לו
 ,ןכ תופעל וכי כוקיס ןמ סתונעס) סיעדכפנס nam , סד) סיפס תודלופ ךופסכ סדס
 עדרפלס dom קכ סיעדרפפס ויסיו , 3ותכס רמ6 כ יכ ,סריני ו סירכ ססב ןיֿפ יכ

 כ'ע סינכ תויס רפעס עכט ןיסו ,סכיֿפי סתיס סינכס תכמ קכ ,סעוקממ ונעו ופספנט
anfוגו סימ םפכ ץרפס 65וס :ןילעכ ,סינכס תפ יוס רעפו ,סינככ סיסו ' on 

 כמו ?an = רלויס | יתלוז סוס ספעפכ תוקע) לוכי לו ,(דכ '6 תיספרכ) ןכ
 m‚ סהפ סיס ו סרכמקמ תוסע) ססידט ועינסס יכ ,ונכי כו ןכ ועו
 סכמס ספיס יכ Am סעפס דוע ליכוס m„ םנכה יהתו] .(ן'נמרס | ירנדע)

 עבצא (וט) .[טרפס לתל לכ סו סיסי ונכרדלו ,ע"36רס כ'כ ,  סימטרתכ 6
 ; סיפטכ ססעמ ידי לע לו סיסנפס תאמ סיספ ןכסל סעעמכ ודוס ,אוה םיהלא
 b ableיסס תעס ןמ .סס) כק לו ,וימוערס 56 סג עעש Pb סערפ ס)וסו

 סכמס תו ס3 ל סערפל ורמפס םריפ ע'כקרס סנסו] .ונכ תל קיזסס ךכ לכ
1303 

 . קמ ףד ליטל ןייע ז"טלכ (ריידולפ (1
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 339 m ץֶראְה רפעהתַא
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 J RR— ןרהא טו ןכ
 a ץֶרָאָה רפעתרָא לינ
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 bs an הָיָה Pas רפע
 ץרא הפר ת'יבה

 י'שר

 .נסומ תל תוכסו ןכו
 סכינֿפ עמסי נו רכד ןכיסו .'ה רבד רשאכ

 יפל סעמ ידי לע תוקלל יפדכ רפעס סיס ל
 * םנכה יהתו (גי)

 ספיקרס

  picsוס לועפ  Po woעוסנו .
 : עופפו סכס סיסנפכ וכ נוסו

 :ןרהא לא רמא (בי)
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 m רקיו sam רוה

masאלו  nn. daD 
 * למ תוְמְּ

aיי = רַמָאָו  eins 
 mars sb רַמיִא
 אָרְפע זרָי a ךרטוח
 אָתָמְלַקְל יהיו תצעְרַאְר

Copaםרָצִמְד אא  : 
a ₪םכיראו 72  

 היִרֲמּחְּב Am תי ןֹרָהַא
 אֵעְרֲאָד אָרּפע תַי אָחַמּו

Amאשְנֲאַּב אתמלק  
 קורפע לב תָריעבבּו

 אָחְמְלְק  זרָוה אָעְרַאְד
 לכב

 . ובל תא רבכהו )8°(

 : סערפ
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 רואב

 וע '5 ומס( mi (he ועכ ,החורה )8(
 5 סתיס סלולנ תפוס סכמספ יפ) ,דבכהו

 ס5 וסו ,(ס'נפכס) ,ונל תל  לינכסנ

 2378 תונתסס , סירת6) ד"מ) סע לע | תוכוס)

 סינכ ינימ , םנכל .רחסל רנד

 ףסונ ס'פסו ןיפס סע ,םנכה (גי)
mכמו ,סנכ  

 לכ

 עיקרס פוס
 ןכ יכ , סינכ) רפעס one לכ , םנכל היהו (בי)

 ."ןילג ןיכוג7, ומוגכתכ סירוכ
 ךפס 5וסו ,(נכ .סככסו סקולס

 66 וינפמ וגל קוחפנ
 .רכט עפ תתת לעופס
 סנס סיסו תלמ רוקנ לוס

 סיסנט לע ,ןינע וכ םדתתסו ,לבעב סיס לקלמ

 . (רטפטינפגומ) "נפ (ס'נפרס)
 «373 קכ fרקפב וממ דרפנס him כו ,סנמ סקיר ועכ

 , ןיטוטרפו
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Nתוינעררוע קסיע לע  
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 אינעדרוע ּוהיִמּו זרַשמְד
 Nm ןמ Nm2 ןמ
 wINO :תָתְלְקַח ןמו

 — + ץירוגל ןוההי
 : תצערא "לע ּואירסו

 אזחו ,

 ליפ | .קעציו אצו (ח)

 לבכסו

 : רקעל ותרכיס סויס לנפתס
 : ןילג ןירוגד ומוגכתכ סיכונכ סיכובכ
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 עמ pas השמ רוצו ₪
 גיי יי-

 ההיא קרשמ Ber הפ

nd ——דמו  

 םכתא 4 ₪. רש

DON Eenץֶרֶאְה ש שאב בתו  : 

 אריו

 י'שר
 י רחמל רמאיו (ו)
 :םרמה םרמח (י) :רסמ) ותרכיס
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 .סיסי ךכנלכ ופ ,ססע6 , ךרבדכ
Anhךכמ ןיפ רויס ריכוסס  

 , קעציו (ann ותרכיס לימ

 ההוא ב

 . ותוסנ ןעמ) כסמל דע וכ ךיכ6ס ןככ) ,רסמ
 ,סתונע סכע ויס ספ יכ ,הנראשת ראיב (ז)
 ,קעציו 'וגו אציו (ח) | . סימנ6סו תוכסנס | ריכזסל
 63 סיסי ךכנדכ ומכעמ סערפ Ih רמ6 wens Ads  ססכ תטנ יכ קעליו סעט
 סקס 959 (A ס)תתנס ןוככס ,השמ קעציו :םרוכה רמא] .(ע"נפכס) /סטס תוסר

Japקר רמפ5 פל ותריתע  absקעז ןכ) ,סנרפסת  senד6מ ול ןתתסו ]. 
 סע | סירפככנס סיתנס סס ,תרצהה .ופלעמ ,השמ רבדכ 'ה שעיו (ט)
 . רכות ןמ תוכנת ma (ion) ןמ 19 (עטֿפָקהפג) 'ננ ,  ססיתוכינסמ .סינינכס רפי

 סיעלכפנס | ורסו mh לוסק

 סעטמ ןכפכ | םיפכס)

919155 

819135 

 sen‚ לנד לכי ו

 סתיעס

 ,םרמה םרמה )(

 ,השמ רבדכ :םרוכה רמא]

 לנפ סכיסס 6ל-'סו , סנכ6קת hs קכ "וגו
 . [ןורכמ סיכנמ mh סיסיס ילכו ,ונרמפס
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mine 27 : 
 לרב רמאיו .לתמל 5 באו ( !J NER רָחְמִל רַמָאְ 00

 ןעמל ךמגתפכ

 י'שר

 aan סוי סל רומק ילע עגקתס mn סיעדרפפס ופרכיט ךילע כנפתפ סויס יס
 non -יתכתעו וכתע רתעס mi כו .יתרתעהו וריתעה ריתעא :ותרכיס

 ליעפמ ןוטל יתינכסו סכר6 1395 nhr רסלכו וס כנפ תוגכס רתע ןוסנ לכס
 : סתיכרס סכירכד ינע סתרתעס סוכל 3ו . סירכד ריתעפ .ריתעק ןכיתעס רמי ןכ

 רמסיו
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 רוא ב

 יתלנס סירכדס ןמ וסועכו סנכנס.וכ טיס ers לוקי קוניפ לכ יכסו ,86
 םקב סערפ) רמקם רתוי ומנע רפסתס ספמ סוס םוכיפס יפכק דועו , סיילעפס

nnוס ונתעדל ספרנסו ,ותוקע לכול ינקו ןופתכס סמ לכ , busכמלס . סמ  
 0 ven כיסס ,סעס ph neh כ"תלו סיעלרפנס son 'ס Ih וכיתעס סערפ
 כ'תלו ,ימע תל סדוקמ תנטתס יופכס ןמ ,ךדיכ יכ5 ןילו יתנכינו ידיכ סתפ
 סללו , וכיגופכ mon 157 ס'מת לענתו ,סיעדכפכס (nn Spa 'ס) רתענ

Annaתונסס םיקס סנס רפופו ינע  Ihnסעועו ילוככ לע סמ , 895 ססועו ילס  
 לע ול סעולו ידי לע ומכ ילע סיסיו ךמעו ךילנע דנג ת3תסס סזכו ,סלמת ©
 תועמ:נמ ,הנראשת ראיב קר .ךנכמ ידי לע (מ ו'כ תיםפכ3) סיסת ךנכמ
 ויס ach סוקמס Ih כפיס 55 וכזקיו 13159 סיעדכפנס לכע ותיטכסס ספר) סילנדס
 ויבכד םכפמ וס ןלסלו , ויתכמו ונממ וקתכפיפ סתכווכ תיככסכ תלעו ,סנופפלצ
 (pol . סנרפסת ליב קכ ךפעמו ךילנעמו ךיתנמו ךממ סיעדרפלס וכסו רמופו רתוי

 ןנעמ סיעדרפסס em סו abs‚ סנרפסת 338 nm 65 סיעדכפלסס סוסו ,(ז
 ?סעכפל תו ליגסל ךרוכ סמ abs„ סנכססת ונע נפ ןתופו ,ותומי סקכיס 5
 ? פיִכ when רליכ סיכקלפנס סיעדנסנכ | ןתוקמ ונעילוסל וכ מי Ton סמו

 סיעדרפנסע תיטגס ספמס לוס תמקס לכס ,תוס סנווכס לוכסת 65 וכסו ת)מט לנמ
 יפו ,ס5 סנכלסת לכ לוע וכעי )ו כפיס 35 סייס3 aan סקכיס .ןמ ולוסי
 ₪) סו ;ססס תלכי לע םדס תפומ סיסת ןפופס סז לע סיעדרפלס תרססמ סת
 וילנעו טעכפ 15 כפיס 36 סיית סינפ סיעלנפלס ויס וכיטס ילס תוכסתמ ויתונטתמכ

 'ס דיפ נו ,סעמ ונס סכקתנו כפיס ןמ סיעלרסנס ונע סכקפ3 סירעו6 ויס
 bנמתנ ומנע עגרס | ותופנו למק עגרב סלכ סיפמ סיעדכפנס לכ ס לכ | , ת6ז סיס
 , רחמל (ו) . [פ לכ לעפ. 'ס ליש ךסוח תפומ וס יז ,  ןוסלסו םופכמ סירפמ ץר6 לכ
 ונממ סכמס כוסיפ קכ םקכל סלפס גסנמ ןיפ סנסו  ,רתמל ותרכיס סווס לנפתס
 Den סיכנמ לע סיעדרפלס סיכס סימעס תכמכעמ יכ סעכפ שס יל TB ,דימ
 סתירכסכ ול רמים ונמסכ ינע רפפתס ויל כמ ןכלו ,סכוס תע Dun יכ עלי

 רסמ 9 [
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 העְרפל neo רמַאַו ₪ * רמאו ₪ 1 : הוהיל
 am אָרּובְּג ּךָל לאש

 ִֵצֲא יַהְמיִאְל מז ל | יתמ ל ילע NEN הערפל
 ללעו 29 .לעו ךלע ףמעלו ףירבעלו 4 ריתעא
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 סעט ומכ ,דנכ ל לוס סערפ כל רמופכ כנס !6 רפת ספ וסע ותנווכ ,?'כע ,(תי
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 BERN Ends„ ןעיכססמ סתענסס י"עו וננס סירוס י'עפ יכתלו ,סינופמ סירויכ
yonןיגעמ  Bunסינוכי , (ז 'ג תוכ) מנכ  bien)תודלוסס ונסו ,עכטס תוקכ ככ  , 

 ןטגינ)יהנייט) סיפס) .סיפטכמס .Eon ופרקכ ןכ)ו  ,ותמ רנכח סיתפס תל לפעמ ןיקסנו
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 .(קו) .פ"לכ ,יפנתס ץפסמכ סדוקכ ךסענס לוסקל ופומפ סיננככ רכונכ ,ךטמסס ויו
 ,םיפשכמלו (אי) en„ ,ןינהל (י) .ול טתנס ,סעמ von פוס .,ךטש

 סיעדויס



 רט אראו ז תומש סולקנוא םוגרת

 םבֶכְלֲא עמשידאלו ₪ : םירצמ כמ לגש אַלְו ₪3
 ; תַחְמ תרי ןּתֶאְו הערפ
 D322 יִדָיתֶא AN הערפ קיִפַאְו םֶיְרְצְמַּב יֵּתְּובְּ
 יט תֶא יִתאָבְצִתֶא RB * my— תי m תי

rin 6% טלָארָשי"יִנְב —— — 

Im) Mm): 12922 ןיִניִרְּב 

  NIE MN NNDםכיִמּפשְּב  % aועדיו ( )ה(

 יתטנּב mim IN םכירצמ rs תרי om דַּב

mnמ לע  Emmy TSיתאצוהְו  
Mm DEN)םככותמ לאָרְשְיזיִנָבְַתִרֶא הבעת = יי: עמ — ַאָרְׂשִי יִנְּב  : 

 רֶׁשֲאכ ן as) mn שו ( 0) | דקַפְד אָמָּכ pas השמ
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mann 6ותפמ ןווכפס | בועס  „manסטקס וס   phסערפ 35  un 
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 ליתעס ת5  סשמ) עילוי ,('כ ד ליע) סעס mh תני 8)ו ונכ ת5 קוחֿפ
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ob)סנסו .(כ"ז ן'נמכס  Do geh36 וסתוי סימעמס לכס עד ,פעמ רופכ  
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 ז"עלכו סוכנססמ לכיו ('י '5 לסומס) סעכס am .סיתפס 3% תרזגמ וסו תוקכות
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 sn has סעפ 323 יכ ספ לכ , הערפ לא רברי ךיחא ןרהאו .(ן'נמרס יכבדפ)
 ותכס ךעס יכ ,סוקמ 323 טרפנ San 5 לו mo„ ןרספ סנ 3 סערפ /ינפ)
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 337 53. (Don כועפה min רוכדס לוס .'ה רבדױ (טכ) :וירתנפ רקעל
 ליקפסל וינע ןינעס רות (!Don ידכ ןיגעס קיספסס ךותמ 636 סירלמ Py סערפ 5
 ךלמ סערפ נ5 רכד 63 יתותינס ירכד סייקנו ne ייפ יפדכ .'ה ינא :וב
 רפי n3 ןס סנעעל .רמסש סכיעפס קיס .'ה ינפל השמ רמאיו) (ל) :סירנמ
 כמוס סדסכ סעיטס יס ךכ ןינעס קיספספ ןויכ ןפכ כותכס סנטו יל ועמס כ
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 ןכספו סעכפל ככ = ךפינמד יוס, סנרס סולקנופ , 'וגו השמ לא 'ה רמאיו (א) ז
mhךנמגרותמ יסי ", | "Enותודר) סלוכו טפוס , סערפ) סיסכ6 ךיתתכ 'יפ  
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 תימייק יִּד אעְראְל ןוכתי

Am mad mama 
 םהרבאל

 : '/5"יק ןירדסנס יתאבהו

 יתסטכס ןכ יכ - םכתא
 תא .יתאשנ (ח)

 יי

 :'5ת) pm איצומה :'ל

 יתאצוהו

 : סירפמ סמ חרוט
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 nm יִנֲא | "לֶאְרשיזינבדל
Hain mins nem 

 DNS יתְלַצַהו DSH תֶלְבְס
 Dans bs םםתדבעמ
 may הדוטנ עורב
 Dans ae 0 + םביִלדג
 םיהלאל ab mm סל ל
 Da הוה נא יּכ םפעדיו
 Abs Anna Dans איצומה
 Dans יֵתאֵבֲהְו ₪ : םִיָרָצִמ
 Tas יִתאָשנ ךשא ץֶרָאָהלֶא

= 
 .#"יק ןיכדסנס יתחסלו ןרהא תורלות

 לה

 : יססטכסכ han .'ה ינא לארשי ינבל
 .תלבס |: לדג סוכר ולי ןכ ירחפו

—339304909900090 III III IT IT IT IE IH II 

 .[סז כס0)6 קוספכו סז קוספכט

 סיוטכ עורזכ DPD ,רכמ

 on תולפס יתט תנווכ yon , סתע (Dh ידכ

 - ספטמ דכוכ דוע ונכסי לו סירלמ ןרפמ סתופ שינוים סיטניפ
 - לכוע (pn סמוקמכ ססל תויס) }לכ סככ Yen נס

 ךל סנס סירנמס ורמ6יס דע סילודג סיטפע ססכ סעעי
 < = סלולנ

 רוא ב

 , קחלי
 , "וגו יתאצוהו (י)

 , םהרבעמ םכתא יתלצהו
 יכ ,'וגו םכתא יתלאגו
 סעט יכ ,רוכססכ ןוידפ3 ךמע פרטי

 כס 36 סכונכ ,םעל יל םכתא יתחקלו (ז) + ספילויט דע ססי)ע סיוטנ ודי סיסתט
 יכ םתעדיו

 da ייכ

 .('ס עי ןמקל)

 36 ודי תש  סיכמס סדקכ

 סיפסס

 סנס

 ועדת , סימעס לכ

 לכ ph יתיסע סככונענו , סכיס)6 ינו
 , ספונס

 י) סתייסו : רמי BE יכ סרותס ולכקתו יניס
 יניע) .סיוסכ עורוב סכת6 3606 רפפכ ,'ה ינא

 ,סלוע3ב | סיסדוחמ סיתפומו תותו6 סקועס
(N) .5ןופכ ,ידי תא יתאשנ רשא  



 הל אראו ו תומש פולקנוא םוגרת

 תַתְל Das יִתיֵרְבדתֶא יתמסָה תי :רימיקא ףמו
 תרא ןעֶנּכ Yan ar Pr הל מ יי

m mr Sys m 
 :ּהָב וג WS ם ame ץֶרָא | ןוהזרּובתות ערא

HEN) Men mamaיתעמש מא  IS 
ORתליכק תי עיִמְׁש  | 

nase wen = WH;4  an enנב רק  enרעש  
Indenםיִדְבעמ םִיַרָצמ אנְרִבְרּו ןוהְּב  DANרָכְזִאְו  

 Jos כָל ₪ :יִתירְּבזרָא Pro יט תה
 ינבל רמיא

 י'שר

 תיככ יתדמעסו יתבלסו ידס 263 ססל יתיפכנשכ סנו .רמוגו יתירב תא יתמקה
 35 מ רמלנ סלימ 'רפכ | ססרכ6) .ןענכ ץרא תא םהל תתל :ססיניכ| יגיב
 ןספ ךערונו ךנ יכ קחכי) .ךירוגמ ah תפ and ךערוגו ךכ יתתנו רעוגו ידש
 סעונס סתוקו ססרבס) יתעבסנ כס סעונסס תל יקומיקסו לקס תוככפס לכ תפ
 ץרפס תו רמוגו סככו סרפ ידס Ih mb כקעיל יתרמ6 ידט 365 ססרבקנ יתעבסנש
 יקדמעסו יתכלסס MD .ינא םגו (ה) :יתמייק כו ססל יתרדנפ ירס m ר
 רשא :סיקפנס פרשי ינכ תקסנ ph יתעמס ךכיפל | + סייקל ימנע שי תירנס
 ו יתכממ סירתנס ןיכ תיכככ יכ .תיכנס ותל .רכזאו םתא םידבעמ םירצמ

 רמא :סעונסס סתות יפ לע :ןבל (ו) :יכנפ ןד ודובעי רסס יוגס תֿפ סנו
> 

2222220022777 BO BoB RBC BR A 

 רואב

inסנווכ: סוכ ססס 937 סיסש כקמ ל5  ועוטפ) נוכקס ערד ךרד לע  
 סתלעמ סעיגס his תונ6ס סנס וכ רמפל סםמל סמכותו עפסמ 1937 סנ סינק
 סתפ יתירכ תל יתמקס סגו ,יכ וניפלס ,ידס 363 קכ ופכ נו ,ךינפ ספוננב
 „13 ךיתסעכסו לודגס  סקכ ינתעדיס סת יכ gb ,סרונענ ססינב תקפ) יתעמפו
 תותופ ססמע סקעלס סוס ימס3 לנכסי  ת6  קיעכס)| ,יעסרכ תועכ) ךל שיט
 ,סתע | ספילוס> ותנפ לע תונס שם וכ ריכוזי ,'וגו םגו] )7( |. סנוט) סיתפומו
 6  ןיידע neh תוד)ותס תוגש) יתנכיו יפס ת6 עילוסנ ידכ רמ סו ינפנמ קוספכ
 ,תונלס יתתפנסס | יתסטכס סייקנ '3 סנס רמפ סו קוספכו MD‚ דע 3 יפעלט
 ,ךקס ןיידע. .עיגס 65 וכ | , ספע סלגנ וקיפסס .6כ תונס, 'בס 7
 כתפנפ. קוספכ רמפ ןכל ,('ת 'כ ק"סט) סירסס לע גלדמ קוסק לע ל'ומ | למפמכ
 תדילמ סנס 'תס | בומסלש ןפוקנ לכי יל «mob 98 יתעמ:מ 'ג סכס לוע סו

 קסלי
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 :ןהל תיא אל ?OO יתד אֶל הוה
* * 

 : כ 5 ןירדסנס םגו ןרהא תודלות

F 
 יתעדונ אל 'ה ימשו :ירס (bbinh Do יתרע6 ןוככו םוקעכס סיקסענס - ירש
 תותמפ תדימכ ססל יתרכנ 6) יתעדונ כ 656 ןלכ ביתכ ןיפ יתעדוס 6 -םהל

Sbכקנ סילעס  nsס ' inf»(ד) :יתמייק ו יתמענס יכסע ירכד תמנ  an 

 יתמקס |

Rh RRR 0069069960466-- 

na Na 

 פלפס nm סלו ; סנס סקעפנ קכ סכינע םנועכ סעכ ו סונמ 905 סנופ 6

 סוס סלוענ יסס סעכס ול dowd | ןי)5 han Ab תוללותס תכרטמ ול ועכט לע
 םיכתסנ סכו סיס) לכס סוס :סלוענ סטנעו סכותס לכ רכס 336  ,ויסעמ dis דימת

 תמפ3 רכשו שכוע סדק3 om סלוע לש וגסנמ (וסמ ססכ 1m סיפוכס ןיעפ
 , תומסכס סלוע) kun ידועי han לו וס'עכס סידועיכ סכותס ךיכלת סז יכפמו)
 סויק 336 ,תולנותס תככעממ סיכסמכ oh ,סיתפומ סס וס'ועכ סיעעמס רכש יכ

EDקלה יס | סתל)ות) ךסמנו יוקר 937 וס סיסנפב סקנלסו תומטנס ס)ועל  
 'ג) תופצ תסכפנ ךיתעלוס 9371 mm)‚ כס סיסנקס 36 em ,לעממ 6
 תו)לככס תולככככו תומכס תוכוסס תלקו ,'ס ל'גי דנכנס סקס ןלע (וסו ל"
 לכ סוקיו סיסי עוקפס וכלרכו ,סיוסס לכ רוקמ וס ס'3 סססע סללכתו ,ו

 וככל ונולר יסועל דימת Pin ,סכילת ססגססב מכ 6 לע תיגסמ וסו סוס
 סמ 06 יכ לוטפי כ ענענ ios יכ ,סככעמסו תודלותס ES תופדמ ססל
 Bonn רנכי 6 יכ ,ד3ל ולפתכו ,דירג 93 לעופס ןכ כ ,  תומעל ותכבט
 Sch ססמכ 853 סקכד) סתנעמ סעינס 55 תונפס סנסו .ךופמי רט לכ תוטעל
 סדח)ו ,סיפמננס תוללות :תולש) סקס וכי סיס ןכ לע | , סינפ 55 סינפ ססס ועדי
 3ותלס כועס ספעפו ,ססדתל תוכפס ולכי נ5 ?man ססס 11595 סיתפומו פופו6
 ah תכנס כ din nem ,יכתתנפ or סמל לס ,סיכנד ינש רמפל DER וס ךכ
 למל ןוטפכס לעו סערפ) סקעפ ר סכרפ ספע ןוכתפס לע ססס וכ ביססו ,ךמע
 סתיככמו סירוטיס תוכרעמ וכ תכנמ יכל לשש ידי תככ תוכ6) יתפרנ יכלו ,'ס יײמ וכ

 קספס 5 סכידתס סתגטס לע סלומס 'ס ד'ו לט ma כ30 ,יכיחב) וועל
 וככל דיפת כמו ןמשכ יגלו ,סווס לכ סיס וכו ,ס)כ תויוסס רוקמ ינככ יכ
 55 סוס דנכגס 053 wo„ סיכ)סתמ) כוע רכס obeb תודלותס יונטב תוסלס
 לע עדוי ןעמל ךיתתלמ סז רוכעכו = ,סיכפ 96 סינפ ךל יתעדול Schr ססל יתעדוג
 marke סגרתתסו ,'ס כמ ל6כסי nad רמ: ןכל : רעל רק6כ סלועכ סוס סקס ךדי
 לכ תננוכ תת6 סכית כס Ela ןיש יכ ,ןייעס יפכ דנכנס ספס (np םרכוס
 יכנד סג וקדוו ,תומט Aus | ךיפעדוס רפלכ ,קס"נכ ומכ 917550 תופרשס

 ל'וב



 ול אראו ותומש םולקנוא םוגרת

 אָרֲאְו ₪ : הָוהְי נָא וילא רמאיו Mans ₪ + אגא
— tar בקעילו | ons mass ps’ x Domass — —— 

 ימשו יִדַש לאב בקעלָאו "₪
 הוחי

 . ע"יפ - ג"מ סירקע - מ"ירעט סדקע אראו ןרהא .תודלוה

 ירשה

 סיככססעל כוכ .רכס סלסל ןמקנ) -'ה ינא וילא רמאו : סוס סע) סתוערס
 ןוטלכו = . סינוטלרס (Rah יקרכדט ירכד סייק) oh יכ ךיתסנס סגסנ גו.

 םנוע 355 רומפ וס:כ ערפיכ ןעפנ 'ס ינמ תומוקמ סמכב םרדנ וס nun ס
 סתרעפו ןונכ תונמ סויק 956 רמו וססכו .'ס vh ךיסנמ סט תל תכנסו =
 לאב mabo Ib: .אראו )( :רכס ןתיל ןמלנ 'ס 5 םתופ סתיטעו יפופמ

 ידס :
0207272727777 777227 07777007 20007 007 27 2 27 00020 

 רואב

 סיכ)סתע) רכש od  ןמקנ) 'ס יײפ נפ כמפױ :סוס סעל | סתערס סמל
 ןוטנכו | סינוטלכס | תוכ6) יתרכנדמ ירכד | סייק) ספ יכ ande wand„ ו *,ינפכ
 356 mb וססכ ,ערפי) ןמנ 'ס ייפ ,מ'כפ mn וסע min סוס
 סויק 356 רומק וססכו ,(3"י טי רקיו) 'ס mh ךיסנפ סט ת5 תננמו :ןוגכ , םנוע
 - רכש ןתיכ | ןמלכ ,('כ ככ ספ) 'ס mh סת6 סתיקעו יתוממ סתרמטו : ןוגכ ,תוכמס
 יככדמ סוקל ת5ק כופ5 תפסותכ ע'כפרס יכנד וכ ספ ך) קיתעפ ,'וגו אראו (ג)

 ,5רפו , סוס ןיכעכ ויככל לכ p7is win 'כו ,סוס סוקפצ ומע סיכססע ן"נמרס
 יפסכו וכועס 'ס ימסו כפו תלמ ןכ Io ,סלינס תופרפנ סתיס תוכלס תו
 כעפכ סכ) יתעלונ נ5 wen ,סמע תרסלו סעלע תכפומ ילס 3 ת"כ יכ 'ס
 ,דסוימס 'ס ועדי תונֿפס יכ ; סינפכ סינפ תעילי ,סריפמס ירנקפסכ ך) יתעדוכ
 לתוימס סקס ככו סקס סע ססכנק רנילזכ | ןכ)ו ,סוננפ סס) עלט ל 6
 סס) סניכעס יונג סיס תונפסp ןינעס סנסו , 1733 ת'נד ף'נפ וֿפ "תגדל ף'נפ סע
 עלויו גסנתי DEn סעו ,ס3 ססמע גסנו ,ספכס ןידס H7n3 ססמע  רונלסו
 ,ילש 55 סע סתעפ Sun ריכוזי כ ןכלו ,לודגס ומס3 וסע סיעסכס תלעצ
 lt 'ס סיכנלו '3 'כ ןמקנ) ךיסנפ 'ס mb רמי י סנתנ לודגס ומסכ סכותס יכ
 ןיגעכ )7 m תיפפרנ) ןקמ ססרפ3כ ם'מ ןיעו) ףיקתו nam ומכ וס ידס ןינעו

 תוככעמ pin וסע סוס ססג | תונ5) She Ans כותכס mama ,(סוס סעס
 סדי נע dom Ads סינולג סיסנ סכל תוטעל ,ויכיקנ תכוע) סתיככמו תולנותס
 תוכל סיכוכיס תוככעמו | תול)ותסס יקס Dh dom תיככס ספ יכ ,סלועס גסוכ

Bindenרטוע סס) ןתנו ,כרס ילימ סעס)מכנו ,תוממ סתופ סדפ 3095 ,ססס  
man5) יכ | ,תונ)קו תוככככ סכותכמ סילועיס )ככ ססו ,כוע )כו  han55  

 סד5 |
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 אקבעש אל אש + ףמע"תֶא תָלַצְהאְל לצהו
 השמל יי רמו ₪ | | שמ"לֶא הֹוהְי רמו ₪ ו :ְךָמע חי

 Tas "In ןעכ רֶׁשֲא Sn הת

 — nd הערפל Am ma יִּכ הערפל הָשָעֶא
 a N שרי רקוה tan םכַהְלש יבּו ןוניחלשי אָפיִק

D sanּהיעְרֶאְמ  : 

 y » bis ₪ vn erעם
 © הל .רַמָא הרָעמ = זךשמ"לָא םיִחְלא רבו

 אנא | רמאיו
 ג"מ כעס סדקע < סע ןידדסס 'ה רמאיו :סע ןיכדסנס לצהו ןרהא תודלות :

 י"שר

 קמ5ינ יכ וכ יתרמ6ס ססרכלכ 55 יתודמ לע תרסכס *'וגו הארת התע (א) ו
 קרקי  Pיתודמ ירס5 רסכס לו סלוע) וסלעס וכ יתרעפ ךכ רחלו ערז

 וסעס לו ספרס סערפ) יוסעס · ספרס סתע ךכיפל  indספינסקכ תומופ סעבס

 ססלטי סערפ לע קוסתתט סקוס ידי ינפמ .םחלשי הקזה ריב יכ :ןלל :
 ססנ תוסעכ וקיפסי גו ססרגי נפכשי לס סמרכ לע .וצראמ םשרגי הקזח דיבו

 רמוגו סעס לע סירכמ קומתו רמו לוס ןכו .סדיכ :
on) (ב) כמונו רכד) סקקסס לע טפסמ - 337 .השמ לא םיהלא רבריו 

 .סתוערס
LOOSE 

 רואב
“> DIE ןסכ וענפו סירלעמ ןכסלו ןידממ den כ ,סמירֿנמ כוס ךכ ול רמו 
 ןכו | . סערפ ינפנמ | סיפלוי ןסטכ לסרטי ( mhיב ידוד סמוד :תיומ םכדמכ דוע ,

 ספכנג סז יכ5 ספ  anmכוסו ןסמ סקכנו לוקו ססל ספכ) ןומ6כס לפוג ךכ ספרנו

 רמ5 6מותנת ינכ ?ססמ ססכנ סמכו ,סס) ספלנו  op esת6 וענפיו ל'סס
  denסדוסי יככו ,ןרספ תו  mh 5יכ רמונכ ןיליק)  obסיקרפ) סעינפ

Sen קנpןכנו ,סעכפ כ Sb ופונו ססס ו) 937 תעמ סיבכ om ויס  סנסו , ליס 
 % כסמל סוס סע סתערס סמל כמפ ספס ( mieיכ ,ןקס עיגסס סדוק יתופ 5

 יולכ סיס  mie,סתופ תנֿכס כו סס5 סתועכס סתע יכ ס)5ס) סלכתס דע יתופ
 סעל ופוסי סס) סעוע סתע סככ סו  Seh,סתע :ֹותופ סנע | ןכלו ,סמת

 תנקת רפקכ ךכ לכ וכ ךירפפ 6 יכ ,סערפ) סשעפ רז ספכת נוכקנ תוס תענ
 ל'כע "וכטפי 55 וימיו ותע ככ כוכקו -

and סעקס לע porn ות רנד (“Er od) (ב) השמ לא םיהלא רבדיו, | 
 סעל



 ול תומש ה תומש פולקנוא םונרת
 הרתערה זרַמְל ינדָא רמאיו סל ל רש

m kn Kapsהָמְל הוה 09  mtיִנָתְחלֶש : 
 הערפ"דלַא יִתאָּב ll 6 תל möge .היעמו

Abאָלְלִמְל  eraהזה םעְל ערה משב רָבְדְל  
 — — ןיִרַה אָמִעְל שָאָּבְתיִא

 אבזישו
 : 5 ר'פ ןירדסנס תמל ןרהא תודלות

 י"ש ר

 סו .הזה םעל התערה המל (בכ) =: סיכלכ ופ5י ססכ רמנש ויס סלי
 סנרס וס ליעפס ןופ) = - ערה (גכ) :ינתמנסס לע כמ לכוק ךל תפכמ סמ רמת

 : םילבל ומוגכתו . ססילע סער
 סע

--95005%%%%%55%%5%5%%6%56%5%%9%%666%%%6%%95%999%%%%9466- 

 רואב

 סז סמל לוע hob ןיופכ ןניפ ספ) ,הוה םעל התערה המל ob„ ומע רנדמ
 , לוי לעפ וסו ליעפס ןוסכ ,ערה .יתקנס תעסמ ,יתאב זאמו )25( . ינתסלש
 סקס עילוסמ יכתפ וס סמית 937 סגסו Ps„ סגכותמ ןכו ססינעי סעכ 95

nenסיפעפ  Bisךנמ סתופ ןתי  Dinסטעיש לע ךולס)  phר: סיתפומס לכ  
 onen 2 תנכס כ נסו ינתת< סז סמל mb Sen סעכתי סמ) ןכ ס5 ,וס '

 סשמ כת יקעל-יפ), In „sm לכו ךמ ירנל וילד לכס ן'כמנט רתע
 תוסכ לו , ותולככ דימ סיכול סעכפ ססי)פ עמסי נס 'ס למי וכ וכיכר
 כת וז תופוכת וינע סיבי יכ sen 336 ,תוככס ויתוקופכ 15 ססעיט לע ,תסועו
 ןייתס (mh zn we תופעל ,וסוכ 'ס ת6 יתעדי bb רמ6סכו , סיטעמ סימיכ |
 ולכעט ספמ  ספכסכו תוכמס לכ3 כ"תפו , סלב dns וכ ותו סכיו עמסי 6) או

 ועידוס) (ven סג ו ו3 ססכ ל 'סו om‚ ?כ3 סס) עילי סעלפו ,סימי ג
 3ותכס כפסס ספעמס or ויסמ ןכתיו ,6יס סכוכ6 יכ den Sen 78: ‚öko סמ
 סערפ סע W376 דע סימי ולמע לפרסי ינ3 יכטוש וכס רקקכ יכ סינכ סימי

min3 סד לכ תוסרכ ןיפ יכ ;ךידנעל סכ ססעת סמל ול רעו  os 
 ו ןיכיטב | סיסלככס סעס יכעופ יכ gb ,סינפ3 סינפ ויל = ככדלו = ,סמיכפ ךנעכ
 סעמקנפ לע ,ךלמס לעק ינפ) דע סיל3 ויסו om‚ סמו סלמע ונס סנלו
 'ס 55 סעמ 375 רספפ ןכו mo‚ ורכדיו (wo ופנים סולו , ךלמס mo סתקעפ
 : וכמ6 סככ תומס סנו ,סיכטופס 13 wiss תעמ om יכקפ סתעכס סמל רעפו
 סיעדס DEE ספ ססעו ןילמ) ספמ ךלס ןכ הוגש ןויכ ,ויכססו סעס יפננ ול
 דועו ,ןילמל | ויככ תו neh תל ססמ ma סעט סתולו ,סירנמב נטוי סיס ןלסקו

 , ןידמכ dtyd ס"נככ סלנג סיטדמ סקש הלסת ,ןרס6 תו סמ תש וענפיו עפ
 רמֿפו
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Tas mn men — 21383 HS 
 ןוהזרומדקל | ןימייק |

MG DANהערפ 5 ןֹוהָקַפיִמְּב : העְרפ  : 

 2m mann NY = םב םָהְלא ורמאיו כ
aimרשא םָּׁשיְ לע  onפרו ןכלע  

 am תי —— א

 sen Im יהחבע "זרָתְל ויָדָבֲע יִניִנְבּ —*
pen ןהליב רט + ּונְגְרַהְל ana Da 
ER re“ Amos i קרשמ בשיו (22) 

 רמאיו

 :'כ ד"ס סירדנ םיבצנ ןרהא תודלות

 י'שר

 ךתד .סיכלנו סינג לכ וטרד ןניתוכרו .רמוגו ןרסל תלו sen ph !רסמ סישֿפ
 סריבסו

--935-9 6% 5% 9900050000 OLE 

 רואב

 שעסס תפ ,'ה ארי (אכ) Ps„ סגכותמ ןכו ,(טמבופ: ךיו) סמ%לע ןמכ סתופ
 םיספמכ ונק סכדי לע יכ | ,ןתופ סתמכנ סתקמ |, סכינפ סוסו ,ט) יוסעס
 < הערפ יניעב ונהיר תא םתשאבה השא :ער תירכ סערפ יניעב סיסקננו
 צכפפ ןכ 3« ninon סלעמ) דת סוקמנ תורנקתמ תוטגרסס Enn יכ רונעב
 ק"זרסו .(ע"נ6כס) ,('ז 6" תלסק) רולס קותמו :ומכ ,סתככמ תתת תחל ספגכס
 Sep 197 לעמ יס לע afı nm 36 ךומס יניעב רמ6ס ק63 EMS סיקרסנ 399

 sמכ וכנלפ | טיכס)ו טתוקרכ וככי נפ רמולכ ןינעס Ih נס / יפ63 mb סיס
 םרזכה רמא] + "לב סגכותמ ןכו | ,ותואכ) סלכי נו ננס רכלס סדפס קפריע

 םעפ תופלסתס וכיילעו ('כ ,דכ תיק6רכ) ןרֿפס 3םויכ יכטיקנס) :ועכ ! , םתשאבה
 sm“ ,סתיס כקעי תכווכמ DE„ וכמ6ע | ומכ ,סעורג סנסו סעטב סרקי סנסו
 ww ת וגכס ,סכקי סנס fin ,סתוק6 nenn תמקנמ .Bi , ורמ(י ץרפס

 zero תדנומס סעורג סנס יסו ,תלו וסע So לוכסלו עכנס תוקהמ Jah ,סכפ
‚Hinשוב 'ס תל דוכע) 6 ,סיכמוק ןידכעו סעכפס סימכונס סת ןקכ ןכו  

Hab)ךרל  nesכבל ,סרקיו סכוע סנס יסו ,סימי  menפייסל - סיופסמ סס | סיפרגש  
 שכירבלק וגגרסל סליכ סתתנפ ככתס וס ,סעוכג לוס תוננעס תלמו ,סנסו סנס עופ)ו
 :םיסק סוקמס 36 ,השמ בשיו (בכ) ..[סדוקמ רתוי סדוכעס mo ךיככס) תמפ סס

379 



/ 
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 (DEN NL + ךמע תאטחו Ten ןוהילע ןאָטְחו קל
 םכתא * םיפרנ ns ןותא  ןיִנְלַמַּב E81" ספ

pas. לע oma 
mh a DER הפרנ "6 ןירמא 

 ןְבֲתְו בע ּוכְל הרתע] ₪ שת ₪ וי דש
 םכיִנְבְל ןָכְתְו om © מל תת 0 . NM וחלפ ל
 — ירמש I (₪) i —* :ןּונְּתִ —8* םוכְסּ

m we irisםםָהֹא ללָאְרְשְי  yaרמאל  
 / 06 שיִבְּב J אָרְׂשִי

 ana םֶביְִבְלִמ ערוה אל ועמה = א —
 תשמזתא ועגפו 6 2 .or ןוכינְבְלְמ
 תאו זרי .ּוערעו כ :ּהיִמְויְּב

erהשמ  
 י'שר

prסנלס : (m)ףסכס תפ (ב"י 'כ סיכלמ) ןכו סילננס ןונטק .םינבל ןכתו  
 ירטש וארו (DI) :ףסכס ת6 ונפיו ורוליו mp3 (DE) ם'עכ יוטעס ןכוקעס
 סכלו סערכ סתופ ולר .ערב :סדי לע סידרגס ססילכס nb .לארשי ינב

 - ועגפיו (כ) :רמונו ועכנת 85 (anf ססיגע סדונעס סדינכסב סתופ תקנומס
 סיסנק

I 0027 027727707 77777777 777777777777 7777772075 

 רואב

 85 oh | ,סניתס ףוסנ ab תופולכ Are תויתופ 'כ nm 8) יכ ,סיל5
 קיפמכ סיסס 16 יכ ועו ,סתנס .ף'נ Anh סעינס ספק סנ ab„ תינטסקכ
 םימעפכ יס סנט וי'תכ סופינתס ןכ) |, תרתסכ) יונכ) ספנס 6'ס סע תתפו
 ספכפסמ ו"פוסו ,סירכע ססינסו ,(מ'כ כ 837( סכתפ תפרקו וסומכו ,סבקנ) יס

 ןיגעסו ,('ס ת סימכי) סוס סעס סננופ עולמ ופכ סנקנ ןוסנכ סע נו |, [דיתעל

Buy)סנרתמס  ‚macheתוכס) , סיאעותס סע גסנמכ ךמע וגתנפמ ונכ סיגסו) ססמ  
 , "ךמע ןוסינע ןפקו, ועוגכתכ ךמע תאטחו :םרוכה רטא] .סייקנ ונתנו ,ונתופ

 לונכס nen 326 ,סווגמס לוסס ,סערפ סת תמתו רמו) סתיס סתנוכ סנס
 וכס:50 93 סיגסו> סיקנוטס ופוכיפס יזכס6ס סגכתמס תעלו ,סעס 38 לטקס ונסכ

 ,ואריו (טי) . [סקוסכ קיס. ,סייקנ ונתנו לתו תוס סיפמותס סע גסנמכ ךמש
 סנרק3 סננ סח יכ ,סרנ3 סטפנ וכ ,וירקפ סיפנס סיקוספנ קנד קוספס סז
 65 :ססל רעו ,ס3 תולכל ותככוס ךלמס תרזגנו | ,סכ6)מס יטוע ססיספ נפ
 תלמו ; ססינע ופערפס ןרסלו den וענפ hs ,ומויכ סוי רכד סכיננ)מ וערנק

 סתומ
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 יכופ mean mn Inn = + םבויה
 . להק הָעְרּפלֶא וקעצו לארי am אָרְשִי 23 =

 ןיִדְּכ | דיִּבַעְתִמ אמל הכ השעת ,er רמאל

0 — mys בת ₪ : may 
> 2m א . , ; SD mas nu 7 ak Ana ar? 

 זרגהו ושע  ED TIנע א הע
 א'נ תאטחו  manןקל

 י'שר

 .ובװ :ססל ןקנ ןנקס  mEסוכס סיקגמס סילקל דימ וכוס ולעפוו :
 ושע סירמופ סיסגננס *ושע ונל םירמא םינבלו (זט)  oma) vdןוטלרס ןינמכ +

 יתייס קתפ דוקנ סיס וניל .ךמע תאטח  mhךמע תפעמ סז רכדו קוכד וסע
 ינמ סו רכדו ועוריפ ךכו וס 337 סס ןמק דוקנ לוקס ויטכע וס  nhpnלע

on) ומכ וסס (תיב on) תיכ סנפנכ (' תוכ) ומכ ךמענ תמה בותכ ונקכ ךמע 
 ןכו

-9333%59%%%55%5595%55%95%%6%%55595%5%5556%5%5%5%596>-- 

 רואב

 + לומת כקנ ורקע יכ |, רנעס יטי)סס סויס לע Jose תנווכ סיסת סש)ש pin סג
 3 סוי ופ סו wos ' ספ oh רנדמ לומת סזיפכ (Dam ףסו רפת ספלפו
 ms סג Hin קספסכ him פ'ג קר hm‚ 65 לכל סוסלסו pm‚ לומת 16
 לומת סנווכס on (sh han ,'3 ס 'כ לומסו ," ל ob) Inn ןינו
 .סחלכ תכס6 תכסומ כומת תלמ יכ  ,וינפפ< סוי לע סולקו ,בולקס 'ס סויס לע
 „2308 'גכ סויס לע ססינמ ססנ5 לומתכ nam סיסת ספ ןכ)ו ,סוסנפ 36 סג
 לעועש סו (mo לסל סוי וס 'נס סויס לע לומת סג תנווכו ,ססיכינמ ככ
 ih ,סינננס סוכס wien סז  יפפ)כ 'ג  סויכ יכ,  ע'כסכס ם'עכ סנווכסו ,וּכ
 סתדונעכ וקסעפס כו סעס יניע) ותופס ספמ סטעס סויס וסע לנעס סויצ
 סערפ וֿכיו כותכ ןכו ,'ומינסס Ab סעכפ 36 ןכספו ven has סויס סג ,ומילסס 3
 *יסומלקדמו ינמתיֿפמכ , ספנס לומתכ סגרתp סונקנופ לש ומוגכתמ סעת6 ןכלו .וסס סוינ
 סתינכ 5% mb  בוסכסו ,ומילקס סז .DB סויכ סנט ותועמפמו סיתפל סקלחו
 ינמתיקכ יס, סגרתש לפױע ןנ ןפנוי לע סג סמתפ ןכו ,סויס סג !ופת סג 'ונו
 לומתכ תולפס ית םריפ כ"ז י'מר סלופ ,'תמ רוי ותנווכ םריפו = ,"יומדקלמכ יסו
 and ופע סירמופ סיטגוטס ,ושע ונל םירמא םינבלו (m) .['נס on !ע קכ ספט
 יכ] ףפס תופרסו ו"יתכ סכקנס 'ס ףולקכ סקעהו ופכ , ךכע תאטחו | * ןוטפרכ ןיכמכ

wo ab  סנים( 5 Iתטתק  Pinsכס כוש לכות 5 ,סכ ' an) 
 סירחֿפ
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marsתאמכ  Imתרֹויְהְּב רֶׁשֲאַכ  nn) jan any0 . רע 0 : בֵהיתרַמ רכ  a NER1  

 a לֵאָרְׂשִי am מל
Seינּ : erםֶהְלַע  aו המ רמימ הערפ ןגלל טבק יל ל יש הש עידמ רמאל הערפ  x f=וס ל  Dianeםשְלָש  ann 

mb anniןינְבל  * 
 = .PEN ףא למהר NAAR ar "לטאה

 י'שר
pmויס לפרסי סילטופס :לארשי ינב ירטש וכו (רי)  dienבורכס לע  

 ויס סוכסס ןפ רפת סיסו סירגמ סקס (DIEM סלבלה ןיפיגספ ויסעכו סקסדגע
 תויסל סיכטוט ןפול וכז ךכיפ) יסכֿנמס יפוע תל וקמד סלט לע סתופ ץקלש

map:וסו ססמ לע רח תוכס ןמ לנפנו pשיש סיעכס יל ספספ רתקנס ססילע ס 
 וכו :ויכטוםו Don ינקז סס יכ סיילמכ וסעס סכוטס תעדיש ןתוקמ ל5רטי מקח
 עודמ כמ ססינע סיכעופל סתופ -הערפ ישגונ ומש רשא לארשי ינב ירמוש
 קת סוס סג לופס סנ סתינכ כ עודפ ססל סירפופ ויס וכו (DM . רמונע
 תויסכ סיס וסו לומתפ ינפנס om וסע יפילסס לועתכ | ןוכ סכלע טקס

 ןנתס
EH HH FH HP HH HH HE —330 4000400050900 099 009099909  

 רואב

‚ma 2ןכומ ןכסס תויסכ סתיסע רסלכ  pmוטעפויו ןוס = ,וכיו .(רי) .סכל  
7m mimויסו ,ןיס )60שי סיכטופסע יפל ,סוכס סיסגונסש סילק  venלע  

 םיסו = , סויכלפ סס5 סיסנוגס (m סיגכ)ס תפ סיכסומ ויססכו , סקסלנמ ססיריכשש
 ומש רשא .סכפנמה יעוע ph וקתד נפ לע ןתופ ןיקלמ ויס ,סוכפס ןמ רפש

„umלונטנע כמוכ ,רמאל . ססינע סירטופנ סתופ סערפ יענו ומס לפ5 וגײע  
 ןינמסו קוס סוס סג ומת סג סתינכ 8 עולפ  סיטנוטס ססג וכמלע ,וכס סא

Spסכינע  pobbוס ,ישיכעס לומתכ  omתויסכ סיס וסו ,לופתפ ינפנע  
 , סיכטוסס לע Ab סכנמכ סיעועס לע וס ןוכל) קמס סנסו co nm‚ ןכפש
 ןפפ ,וסע nd סיכול סיככ)ו סיכעוקס ורמל סולו ,סעועכ כספי סםעמסמ 5
 ומת ,םשלש לומתכ | .סטעמס לע na ,(ןפ5508) סגכותמ "ננו ,סיקועס םש
 «bin ron לעו ,וכ דפועט סויכ ולקס רנעס סויס )ע כוכס לע רעפי 5
 Spn תלמ רפפכ) רינכ Pb  פעמ קתכסספ  סנווכס ן"כעו ,קוקלס סוי לע סכ
 יל non סו ,(ןמו רחל לע סג למת  ,ךועפס han סויס לע ליס סרק

 סג 9 ה
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 Bd RENT man anh רפאמ אמה ןגל ןיא יּכ Ann רשאמ בת

say van PN pp al) Yan ₪633  
Ostהא + ןבְּתל שק ששקל  N DREI 

 Rasen לכ רפאל טים EN? 1122 ab רמאל םביצא םישנגהו 0(
 מילק me aa ורד םככישעמ

 Dr Dan | ןוכתְדְכְש  רשאב |
 הימויב ןוכידבוע א"נ

 יישח

 סלנג סוכס לכמ רנד ערע ph» nun ךניל סת סיכירלו -ןבה םכל וחק
 ששקל (בי) :ךנמכ תינמ ןמוומ סכג ןקנ ןגתס תויסכ סוי) סישוט .סתויסס
 עוקל ןושנ .שק :עיטס ןנת Pi עקל עוקנ) ספיסל eh .ןבתל שק
 .םיצא (ג) : תומוקמ רפסכ שק יוכק ופסוקנ ךירכו וס רופתמס רכדמ ם"ע
 ןכתס תויסכ סתיקע רסלכ ועו יכ ופכ סוי לכ לם sen .וטויב םוי רבד : סיקסוד

 ןכומ

-93-0%%59%%50%>%49%5545454 5505500555 ICH IH HH POT 

 רואב

 , סדוקס תודננתס לוכעכ ,סיתכונ mn ינפ) סיסכוגס pin 2: „jan םבל
 . [סירקלמ סכ) ןתגי נו ויכתפ וכוהת סתפ סתע כ'זמ , ןכת סכ) mm סתע דע יכ
 ךלל סתפ | סיכיכת ,'וגו ערגנ ןיא יכ -קוסככ וש בוקק ,ואצמת רשאמ
 ןפכ 1399 תויסכ סוי) סיפוע סתייס5 סיכ3) סוכס .כנכמ 357 ערנכ ןימ יכ תוויכוכ

nm ©»)סז לע סכויו ,(י'פכ) , ךלמס תינמ  pinתוזיכוס לע סכומכ וכ)  , = eb 
 56 , ןמק נגסנ ןכו ,רנעפ) סיס תפפ סיס וגו ,לועפ (pe , עורג ןפק, 360'0
 לעס יפ) ,ל'כע vun 65 יכ כותכ וכ םיס כנעפ) סיס וקו ,רנעפנ תתפ בנסנ

allenוי לעופ ,ץפיו (בי) .65 רמי רבע סעינסס לעו ,ןיפ רמי סוסכ  
 , ןופ םר5  סיקרטכ ק'דרס כתכ ןכו ,(ע'נכס) ,ןופכ סכירפהק סערפ כעופסו
 (ln» '6 Sims וינעמ סעס zen : ןכו דעוע לעפ וסע רפפפו לוע נתלו
 תסמטמ ןכת) ד'מלו ,ןכתס סוקמכ (oo תויס) זק עוק) ,ןבתל שק ששקל
 .('ג פי תיססרכ) כעת סס) סיס כפתסו :ומכ ,סוקפכ ת:מ ופ Ann תנמ סוקענ
 ןסכ פוסו ,(ו"ע עי ספ) םיכפנמס | ולילו ומכ | , סירספמו סיקסוד ,םיצא (גי)

Ausסינעפסמ וס יכ ,לקסמ וסע ף5 וי  onsסעכ  dehspסידמוט סעפו  , 
mבופ ערמ  „Em.ומויב םוי רבד .סס) ,רמאל , ds menלכ  on 

 ולכ



 ל תומש ה תומש םולקנוא םונרת
mnספת ס  wasוירטשו עה  

 2 יהוכרסו אַמע יִנטְלָש
up manרֶמיִמְל  my os INNהָּכ רמאל  

  Inaתל הערפ רפא  NSהערפ  TSןתנ =
 םכל oh (א) + ןֶבת א ןוכל am אא

ms HAN Ge)ּובָס  | 
 ןבת

 ןוכל
 ן י'שר

 'תרזג ןכ יכ רקס ירכר) ומ רקס ירכד 56/ wer כו בותככ ל"ס ןכ סלט וטפי 6
 - לסרטי םודק % סעס כ )65 סס) wem„ לע סדפס סעסי (:"י סיעסי) .סלכ

oc)םומס ית6נמ נו | - תוקכזמכ 56 סעסי נו (ז"י  Jsססיכתקכנ סכועס ת"יכ  
 . ךכ סירכדנס ןונכ ת"יכ םופס IE) Jon 9573 3 קסעפעכ רוכד ןוסנ רח 6
 :ךיתודעכ סרכדלו .ס3 רכדל .יכ רכודס ךלנמס .ססעב ןרסקו סיכמ רכדתו
 וכל םתא (אי) | :יפכסו לוע יככדכ | סירכדנ wor 55 רקס ירנרכ ועשי 56 ןפכ 6

 ותק :
-5%696%56565099695599%9699%669969%996%596066. 53200909 

 רואב

 . "לכ סגרותמ ןכו ,(ז"יק עיק סילסת) דליפת ךיקתצ סעטלו :וכ סמולו ,ססבמ

 bo ven ומכ ps)‚ קטוקרעאֿפױמ (Ban ו"ענצ ט"כפדנעי6 ,wir כתכ ס'כקרסו
 י'םר bb ,)"כע "('ס זי סיעטי) תותבומס 6 סעשי נו ,('ד 7 תיספרכ) לנס
 bb pin‚ סע | ןכסק) 75 סיס סיינפס תנווכ לע יכ ןרמ(כ סז 'יפ קיתלס
 , ת"ינס םומש eb win bon רול ed וס ספ 935 ,יכסס תויפכס לככ
 ע"כלרסו *(ט"" י  סיככד) ס3 ככלל ,(' ג" (Mom ךכ סירכדנה : ןונכ
 סיגספ) ילממ :עסס וסומכו ,סת5  סיפככ כמ רק%כ ופכי :ומכ ,ועסי 'יפ

 רקס ירכלכ .ת"יכו ,ינממ ופרס ושוכיפע ,('ד 3כ סיעסי) ינמ ועט ,(ל'"י כ
 סתופ סיהיטנמט רק 957 רונעכ סתכפלעמ ופרי ו סכווכסו , סכסס ת"ינ יס

 נע oh יכ Jon סוס םכסס ןי6 [יגסע תויפכס לכ3 סג סלופו ,ןכסקו סקמ
 לכ  ךכדכ וכפסו רנד לע סכופ 836 ofen„ ם'מכ ,סכװכסו סנסספס תוכפ
 תולמס יפכ וינפ סעונתס לעו nn סעומתס לע וכויק , סעונת לע סיכופס  סילעפס
 סעו 96 סע Ab ןכתיס ,כלק ןכו ,רוס ןכו En„ לעפ ma ,ןסמע ורנוקיס
 נע סרומ nn DEN ,רכלס 56 ותנסתמ ס:פ5 'יפ bh‚ 'ס von ןפכ ab ,ןמ
 ם'מכ סקס תיכ יס לקט יכנדכ ת"ינ Dh סתעמ ,רכדס ןמ סנטתמס תוקנתסס
 נפ - סכטתמס תונפ לע סתפרוס ספ (wer nam‚ לנכ עככס ןיֿפ ,ע'נֿפרס
 ,ןוקסכ ןיכע וטכיפ סעפ ערס  סיקרעכ יק'לרסו ,סנמפ סקלתסס לע ומ ,סתכפנמ
 ספרוסס ףו רקס im לע — 6, np" ןכו ,ם'ע סיככמ ו כמו
 סע ק'דכס ם'מכ  ,כנד 36 סנווכסו סכקקפס תונפ ןילע סע סלנכ) קי תפוס
 ותק ובל םתא] (אי) .סידכועס סעס 36 ךנמס ןומכפמ ,ואצו (י) *.ומועב

Tom Hאה  Eסכנ  
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 ee en שלש ne כה
 ןוהילע — —

 — וערגתר אל Day ומישת
 5 Sy m .ןינלטב ser םָה םםיִפְרניְּכ ונממ
 la זרכלנ רמאל םביקעצ שבה

 דפ יל

 התו INN דָבְכִּת ₪ : וניקלאל הָחְּבְז
 אורנג לע ne ""ושעיו םבישנאהז לע הָרבַעַה

 = י = -=כ

 אלו הב era : ךמש"ירבדב ur הב
Ee ar esןוקְסעזְרי —  | peama2 

 שה. : OA ואציו

 ןיליטב רקיתת איג

 י'שר

 סדוכעס דנכת ןעמ) סתע סג ססילע ופיטס סוכס ותו סל ןתנ ןנתכ סיסקכ סויל
 מע69ַ סיקעולו סלטכס : סנופ סבל ךכל סס סדונעס ןמ DEU„ יכ : ססילט
 סיכנמ) .תונינע 2 ולו ('3 ' ל6ומש) .סילבל ןכותו . תנוכתמ un" סכלג
 סיופכ סכפנמס .םיפרנ :סס ןונפס (ME סנוכ .ןכותפס ףסכס פפו (כ"י 'ב

 ירבדב ועשי לאו (ט) :(1;"ענכ עיײ"-טר סנממ סיפרכ ססו doy סכוחעו סדיב
 סיפסת) וכ סעודו | < סקכמ סכננ רמפל חור ירכדב דיפת ורכדיו וגסי }ו .רקש
 .יעcקו רפסיו = . ןיעופל ןיפנרתמ = סניכסנ| SER) "TED | ךיזתכ סעcקו (ט"יק
 wer Ih םרפנו סעס כ ותסנמ כו ןיק .ו לכס 55 wen ןוסל ועשו רמו) "פו

3 
-9320%%%%%%%%9%%%99%%5%5%9%%%%%95%%96%%59%%%9904%6- 

 רואב

 סדעכ ןכת סימו ,סדעו לפסמב וכועפו רנדס נק לע רמי , ןכתו תנכתמ (ח)
 (Shine תונילע ונכפ) ולו ,(כ'י מ סיעפי) ןכת תרזכ Dir ,(ס'כ םכ כויפ)
 ס'כ ססס 36 mon רככ סלוטכט תורומתס לכו סיסעפס לכת טײע ,('ג 3 5
 ,סנפנס וגנע ,(כ"י בי 3 סיכנפ) ןכותפס qףסכס Dh ,(טוניטסעב רטהרָאֿפ)
 ,ססל ןתנ ןכתס סיסקכ ,סוי) ספוע '6 לכ or סיגנס ןוכעס סוכס רמוככ
 on‚ םיפרנ .ססינע סלונעס לנכת ןעמ) , סתע סג ססינע ומיסמ סוכס ופופ

 סו ,ז"עלכ ם'יכסיכ סלממ 859« ססו ,ססמ | סכוזעו 8773 'יופכמ סכפלמס
 ןוקסעפי ו, סנרת סונקנו6 ,'וגו ועשי לאו (ט) | * (טנרטפטנפ , טרעדנוטנבט) 3
 סכל) (me תוכ 3373 לימת man ונסי 55 י'םכיפ ןכו bes“ ןימנקפב

 זמכונ
pri) retirer abandonner | ןעגָאנעג) paid) retrast retire r'y)J | ק"יילטייר (1 

 (ןטססס!רע8 ןעהעינ :



 בל תומש ה תומש סולקנוא םונרת
van Nאל :רמאָל וירטש"תַאו עב ה אפ  

mDnDאָל 0 :רַמיִמְל  EN : : 

 1579 םֶעְל ןבת ?MD ןופסאת כמ mas פפה
 םכה םשלש לֹומְתְּכ םִִנבְלַה ןיננל ro ומעל

mn ma וששקו aba mom ל 
AR 88 pam po poee 

 אָנְביִּת ןוהל ₪  oa MENSA ₪ ANרֶשֲא
 םה pay יִּד 029( םוכס

 ןירבעל

 יי שד

 (1ו"עלכ ע"נוטספ . ןבת (ז) : סכנמס יטועכ סודר) סנוממ רטוססו סיכטוס סמכ לע סנוממ
 סעתכ ןתופ ןיסבייפו עיטמ סיפועס (ףז"עלכ םלי"וע . םינבלה : טיטכ סע ותו ןילכוג ויס
 . וששקו : סנס דע סיטוע סתייס רפפכ .םשלש לומתכ : ןטכככ ןתופ ןיפרוטס פיו
 oem דחל לכ סיספ סיככנס ןונפת סוכס .םינבלה תנוכתמ תאו (ח) : ועקלו

 סויל
000000 0999 1330500000904009000909000909990940999—- 

 הנ 3

 Sonn כטוקסו ,סיכטופ סמכ 3ע mann םנטס |, 36רקימ סס סיכטוססו ,ויס
 י'פ יתנמ ליעפסכ נסנמס לעו , ףסי וסכמ ,ןופסאת (ז) .סכנמס יעועכ תולר)
 ספ נו ,סיגפנע תופסוגס תו סלומס | תדוקנ 8יסו om ן"יו)  ד"ןיס ףנתתתס

non 58ןבת .[סנגס תויתפ י'וספ תויתופ 'דס ככ יכ ,ד"ויס , "EIעכיפ  
 כתפ סדסכ לתוגס וס  ,[(ןטופפקטט) "לכו סענוועסע ?וסו] ו'ענפ 6"נבוטסֿפ
 has End (כי ןפקנ) םק תנו ,ודימעס) עימה סע ופופ ןילכוג ויסו ,סכילקס
 ןיײעס תועמפמו ,יליג קסו שכנית ןנת סנרת סולקנופו ,(עוע) עיײפ) עוק) ןופנ
 סיקלס סיעסו קדס  ןכתס וס עקו , (הָטרטט) וס ןנתפ ,'כ3 סגרותמט ומכ
 תרזגמ ,ןבלל | . (ןמופפטטט) "3 Anpıs סכינקס לס5 hmm ופ סלפנ סיעקגס
 סיככ6ס | ןיככו סימס וסקיזי רפעס 703 יכ nähen„ | קוס | סיכב)ס = ןיככו ,סננכ
 תיט6רכ) (nn) Do סיס רממסו (ah סככלס (vn יסתו : כותכ ןכו פס וסקיוי
 טיטמ ןיםוטפ  ,["לכ = (ענייטטועגטינ)] Erd ,םינבלה .(ע'נפרס) ,(נ י
 רטסכ ,םשלש לומתכ .(י'םכ) .ןסנלכ ןתו6 ןיפכוטס םיו ,סעסכ ןתופ ןיסכיימו

 ףוסכ ול תנת3 סתנעפמ וכתשי נס תופס שי ,ןבת .סנס לע סיוע סתייס
 ו (לונסס וסק) «jo תתפ os ,כפס ומכ ,(יכיכס וס) ןסק ןמק ינעננ קוספ
 . (ע':6כס) hm סככ קר  עדוכ 65 סמעמו ,ןנת ןכ סנסו ,קדכ ופכ
 תככפמ ——

  h’dyperh (4ז"ע)כ  #17) esteuble estouble eteule(!עפפמטט «
  pop (2ז'עלכ  tuiles(ןעגעינ) .
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mama אלע תי :םֶביתְלְבְַל ובל וושעממ Din 
N רגמ ₪ גרה העֶרפ San. 
Sy ןעכ np MEN IT בע MD 

 Nm ןולטכתו אראה הערפ וציו ₪ :םתְלְבְסִמ םתא
io alריקפו ₪  :ןוהנַחללּופָמ  ONאה אמו הערפ ='שְננהיתָא =ּוהַה  

Eu keys 
 י"שר

haןיטמוסס סקכ5לממ סתופ וקיסרתו ולידכת *וישעממ םעה תא ועירפת (ד) :  
 ילסמ) ןכו .וסקסכ וכ רוכעס 55 וסערפ ןכו | + סכקלמס ןמ תונ) .סירכוסו סככ

 .םכיתלבסל וכל | :כעפנו קסרג וס עורפ יכ .יתלע לכ וערפתו (ס'כ '
 סתיס 55 סירלמ דונעס תכפנמ כב .סכיתככ תושענ סכ) םיס סכתכפנמ) וכל
 ןה (ה) :תוסרב his סיפכו סיכוי ןרססו ססמ nos ךל עדתו .יול לס וטבק לע

 סתונגסמ סתופ  סיקינסמ סתלו ססינע תלעומ סדוכעסש < ץראה םע התע םיבר
 םגונס :6רסי ויס סיכטוססו ויס op .םישגנה (ו) : סז וס לודנ לספה

 סנוממ

IH OH HET HE IH HE2060060000400 0000000007000  

 הוואב

 dtho עפר תל ערפו ,('ס ו (Sans ערפ לדג |, (ב'ל וס ינעמ) רסומ ערופ ןכו
op)תדונע עפפס ךכד לע ,םכיתלבסל ובל . לונכ ךרד ספסכ סכיכוסו ,(ק"י ס  

won Inaתפוס סעפכ יכ סעס ללכמ  wood ahaסולו . ססינפ עמע לו סעס לכ סע  
 , וינפ) ןכספו sen ונטו , )63 סגכותמ סוס ךרדס לעו) סדוכטס 56 סכנוכ וכוס סתו8
 , סימכסו סיפסכמו סיעוטכת ויכיעכ ויס 16 , ןכ ופעו תפומ סכל ונת סעכפ ססכ רמו
 5 לוע ספככ ןכו 5 לולג ham סס3 גסכ Yo תוכמס ולקס תעמו ,לונכ ססכ גסנו
 סיֿפנעמ ויסיכ , סיככלכו רעתכ סעכפל סימיס לכ סילנוע נכי ינב סע לכ ויס
 ססמ תחק) ונע ססינע דיככס יכ קכ , סיסוע ויס ons Sb , סיכע  סיללמ ןרֿפ
 לוכעס תכקנמ 335 סכיתככ תופעל סכל יס סכתכפלמ) סכיתלכס) םריפ En" .בר
 ma ,תוסרכ נק סיכו סימו ןרסלו סעמ wos עדתו ,יוכ טכט 3ע סתיס 53 סירלמ
 ' סיכנמ) ףסוי תיכ לכס לכל, :ומכ ,ןכ פרקי סדעכו תינכ סדפס תלונע לכ יכ וס
 Bob תייס ph סתכות ירומ סימכק ססל תויסנ סע לכ3 m ,(ת'כ י
 יפלו (ן'נמכס) ,'ס Din סנס לכסו ,ססינקזו ססיעכק ויסס יונ טנמ טערפ
 any םיבר ןה (ה) .(ןעעוטֿכיררעֿפ ןרעײמ 3 ןיה טהעג) סגכותיס 795 י'קכ תעל

 ךכדכ םפר ולמי כ ןעמל סכפלענו סדונעב 03 | עינכס) Tai ,ץראה םע
 סיירנכ ,םישגנה (ו) . סומעש (m ספינמ סלענסמ , סכ6)ממ סיתבוקס 39 סע

 ויס



 אל תומש ה תומש סולקנוא םונרת

San Tomsרָכְרְמּב םיִמָי תשלש ְךָרָר אָנ מ"  
nam ioנילֲא הֹוהיל  BD 

 : 2777 וא 2273 ונעגפו iS זרומ 2 תנָניעְרע 4

 Ds למ mas an © תל ר ₪ : לוטקב
 ' ; אמְל םיַרְצמְד 8390
 םעה 9 kc ועיִרְפִפְור (Ss יש meh aan ןרַהַאְו זרֶׁשֹמ

 י'שר

Donןפ .ונעגפי ןפ (ג) :ססירוקמ) .סריזסס ושני 6 ססו ודכל סטמ עגנו  
 תומ סרקמ ןוכל וז סעינפ .תוכנמ) דונכ וקנתמ נ6 רמונ סיכירכ ויס ךטנפי

 סור

DOGS 2>%%5%%%%5%5%%%%%%%%>%5%%%%9%%5%%5%%5%%%5%%90>4%>- 

 רוא ב

 סוכ los ןכתי ,ונענפי ןפ .qףוסכ hs וטועמו Kos וכוכ סו ןינע לע ני

 לע כויתסו , כלסכ ול 9373 ו:תול סכיש „ סירלמ לכו ולמעט סערפ ספ סג טסנפ סנ

 כח5 ןכ ןוכפעכ יכל וענפו =: סנקתסו סכפתס לע סעפ רמי ענפ EB וכענפי 0] . 139
 סעפו ,('3 כל (oe סיסנֿפ יכפנמ וכ וענפיו ,סםיגפס לע סעפו ,('ת נכ תיפרנ)
 ה ינסככ ענפ) ,("ט 6 '3 נועפ) תמיו וסכיו וכ ענפ םג : תימס) ספכסס לע
 םינעפ סמסו ,ת'ינס סע סיכוקק Da , סכ סיכורק סיגינעו ;) 3כ ’5 סק)

 ,end ת'מ סכסו |, לוס pm סרקמ med וז סעיגפ יכ re בתכו . סיני
 כנלס לע 361 |, דמוע לוסמ סעוגכת תועמסעו ,"ןתי עכקי, ע"כי ת"כו ,"'נניעכעי

„Fanברס ו6 רנד ונעגפי ןפ כמו ךיככ סיס לכק ,ת"יכס סע ורוכמ 3עיתי לו , 

 ופ) טתופ ספס ענפי ןפ ל'כו , וירינתכ 65וי וסו mode ספס לע כשש ספכנ ןכל
 ועפטס ירתפ ,םירבעה יהלא : םרוכהרמא] . ]3203 ול 937 תכמכ טתוכס) )13

 wen כפל ? סיככעכ יסנפ כמו וכוס סמל nich‚ כ פרמי תפ סנו סערפ 937
 35 36כשי ינקו סת תנו סומק סעס ירנד ph wert יפ) ססינפ עמס כ סערפס

Inוינפ סתרמלו סירכמ  "aסכקנ סייככעס יסנפ  Job) winביתכ ןפכו ,(ס"י ג  
 ירכדכ בעול וכוס ןככ wo‚ ת6 קלט פכםי יסנפ '5 Anh סכ סערפ Ib ורעפיו
 סע סכיפ נכתס תפכתס mn , ברחב . 13 סנפס סיככדס וסנכי ילופ Enn סעס
 יד 635 יכולתו 32 סע י) ןיפס , סנס ןימ6 סעק)מס תכל ספ ,רכמפי nn יכ , ספי
 סתלסל וטפכ aan Sch 3כיולס וס סיפו 2 ו:תפכקנ סקס כיו6 לכ 7« דומעל רתוסו
 , כרס תפכקנס pw ת)קמ שיש din„ כרס למ ,סמנמ נכח סז ןי br ? ידמט
 ןמ סווסתנע ילות לוס סנע 2375 סמוד כ"ו |, (כ"י תכ סיכנד) נכתבו לוסמתב וכ
 . [תכ 393 ללי ל רוכגו ליס 393 עסט a ןיפ פס סיילסס Im , ריופס שופע

„Wan (7)לכו ,ןטענת ומונכתכ  anוס קוסס תתכקסו רדסט לוטכ ערפ  , 
 ןכו

- 
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 לע ןּכ רתע ₪ ה ןרָהַאְו השמ ּואָּב רַחַאְו 9 ה
Yan713 הערפדילא  mus IE 

 ( DENהערפל 1373
  A Sonsיִהלֲא ,<  aה אהא

 חלש  aוגס פע זי חלש יל
 " om, a . 4תוְרַּבְרַמְּב :

SET העְרפ NN ₪ : רָבְדמּב 
 עמְשֶא רֶׁשֲא הָוהְי ימ  enאל י  anyיד יל
 .חלשל  nsיתעדי אָל לֵאָרֹ — — —

—— 0 omerns = mim י ףַאְו ַײד אמש 
 : חלשא אל םארשו Yo Sal 0 :חָלׁשֲא אל
 — א a ּונולע an םיִרָבַעָה

 ךל המ אנ

 : 'כ ו"ע סידי .'6 ע"פ pn .'כ כ ןרדסנס 'ה ימ :'כ כ"ע 'י סגיגמ ונחיו ןרהא תודלות

 י"שר

 ןרסשו סעמ רחלמ רח דת וטמסנ סינקזס לנפ .ןרהאו תשמ ואב רחאו (א) ה
 ערפנ יניסכו | .תכל ופריפ יפ) ןיטנפ) ועינסש סדוק DI וטפםנפ דע

 ססמ

-99%5%55%%%5%5046+93306%%%%%%56%%%%%5%%%4%%54%5%9%- 

 רואב

 Sen 153 סעס יניעל תותופס ת6 ןרס6 סשעט רת5 | ,ןרהאו השמ ואב רחאו (א) ה
 גת וכספ :ומכ סימכז תונ) ,יל וגהיו . 105 וכמו סערפ 36  ןרספו

 רשא 'ה ימ (ב) .(' עכ סיעש) ופקני vun ,(ז'כ תיק סינסת) סיתונעב
 כעל רטלכ ,וכ Dam סיסנפס mh עדויו סיס לוד; Dan סערפ סנס ,ולקב עמשא
 כט6 שיש ,(ט') מ תי;פכנ) ךתופ סיס36 עילוס :  nd ףסוי 35 וסירומ ופ וס
 ,ןרסלו סמ ריכוסט דתוימס ספס תל עדוי סיס כ לנפ ,(ת"כ סט) וכ סיס)פ תוכ

 ינרפמ ילנע ססס רפי ת6 (nie ונוקכ עמסמ Seh סוס סעס וס ימ Anh ךכ

 nich 1 סוס סעס ph יתעדי 89 , וסולנעיט סוס סעכ וכ םי קס סמו , ולכל

 וקכ רסנס sun רפי סע רפונכ ,'ונו םירבעה יהלא ורמאיו (ג) . כפי 6

 , ונילע ארקנ | .ודכע) | ןיכיכל | ,ותע ססו רסנס לכע נצ יס on ,סנס כל
waסוס קרססו , סעינפ סעטכ וסו ('ו 6 'כ נומפ) עכ)נס 3 יתפרקנ פרק  

 כי



 ל תומש ד תומש

 ןרָהַא--לַא | הָוהְי an כ
 הָרָבְרִמַה ren תאכקל ל
 ra Ya on ךלינ
 קרשמ ךעו ₪ :ולחקשיו

mar IS 8? 
 a2 ne יִחְלׁש רֶׁשֲא
 קרשמ (ae + והוצ רשא

TENנק לָכיײתֶא ופסאוו  
 Tas ao :"לאְְשי ונְּ
 BT DT תא
 ink שעיו gan הוה
 םכעה ןמאמ Yon יניעל
 mia TBB ועְמְׁש

Aa a m 
nam aשש  

 רחאו

 סולקנוא םונרת

 ןרָהֲאָל n רמו 09
 min mad לייא
 my לוַאו אָרְּבְרַמְל
 יִֹולֲע ans אָרֹוטְּב
 : היל pen ַײד ארק

pas? mio m 3 
 יוד אומנה לָכ תי
 אָיַחֶא לָּב AN ּהַחְלְשיִּד
 ללזַאו ש) :הירקפ "7
 תי .ושנכו Fra השמ
 :לֵאָרְׂשִי 2 .יִבְס לָּ

m pas Sam ₪ 
 לילמ יב Nmanb לכ
 רבת  זהשמ טבעו

 : אָמע 2 אָנַהָא
 ועָמְשּו אָמע PIE אל
 יִנָב זרי ַ ריִבְר יִרָא

mm Dar 
m mom,ןוהרוּבעָש  

 :ּוריגְסו ועָרְכּו
 רתבו

 : 5 ו תנע ןמאיו ןרהא תודלות

A AAAAAAAAAAAAAAARAAAARAAAAAAARAAARAAAARA ALAN 

 רואב

 pמסמ ל'מנסו ,סימל רוכעב סיבכ | ןוט) לע סנסו ,רככל ספ תולומו ,תוקפנ סד ל
 קוס ,םיהלאה רהב (זב) . ('ג די (wol ל6רשי (ma סערפ רמו ma ,לע ןוסנצ

„Fanקענ ןכספ' ,ול קשיו .סירטמ ןינו ןילמ ןיכ וה סוס רסס יכ  Ben)יכ  den 
 תא (חכ) .(ן"כמרס) , וימפכ םיפ וקשיו רמ6 כ ןכלו , לודגס ויתפכ לוככ גסנ וינעס
 סיס רע לכו ס'נקס ןיו עיכ ויסמ סיכנלס לכ 3 דיגסס , וחלש רשא 'הירבר לכ
 וינס wewn‚ (אל) .(ן'3מכס) „35 סעט סזו תנתקכ וסרכ לע יכו תותינסכ ככסמ
 < ,לפכס י)נעפמ ,ודקיו wo Bam„ ,םינע . ססרבקנ לועס ןקס עיגס יכ
 (mp ןכפכ ומדי , (ם ד סירנד) ven 338 יככ ימי ומתו לקסמ )ע ,לקלק

 ro) וע
 כחֿקו
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 ma ₪ N הרמא וא ונממ A :יל
 יִלּוליִא MON Da היֵנִ

pnתלומל 257  : DBאֵתְלּוהְמְ צמד  De 
op אָנְתַח םַיַחְתֶא TON 

 רמאו
 ;סע ספ zn ןרחא תודלות

 י'שר

Ssסתפ יש גרוס ךינע תכרנ  sb(וכ)  “annסגיכס .זא 299 ךפנמס  
 רנו לע תכר) סיס ינתמ .תולומל םימד ןתח הרמא :ונכוס) 3 סימס לעס
 16 סז סמ "םכ) ססקד :סרוג תייס סת כתכ ליעל ונופנכ י"םכ (DE . סנימס
 on סוד סרכס סנ!תתמ 606 .סימד ןתמ סרמל ליעל סנ נסו סימד An סר
 סנימס .רכד לעד סנינס ומ ירמנ) ann סתפכפכ כ"תפ ph“ עמו סליפס עח סרוג
 : "ככ ק"ודו סיפד ןפסכ סונקנומ סוגר ןוסכ יוגיע כ"ג  ץרותמ סונו . 53 רנכ
 סערפ ,A ומכ לע ןושנכ תסמסמ ר"תנסו וס רכד סע .תולומס רכד לע - תלומל

 :סלימס סד לע סימד סגרת סונקנופו ?Ihr„ מכ
 רמקו

LOLOL OSLO OO OSE1330909999999099999090009900 —- 

 רואב

 ומכ ןסס 69m ןכסו ןנס לע 3סומ וסס ס6רג nee יכרד יפכ ,םימד ןתה

 סלונ תייס סת , י) סתפ סימל ךסוע , (רעטדטטוורעפנמ רעגיטוב ןײט) 63 סגכותמס
 ןירוק vos ופכ yon„ למוי כס6כ ןכ) רק סיטנס גסנמו , ךינע חֿכרנ ינעב תויסנ
 טדתתתס ומכו ,סתממכ טדסתס ןינע וס ןפמ תלמ רקיע יכ ,ןפמ ותפות סויכ סדכ
 ע'3לרס 303 ןכו | , סנימס | סויכ סתפסס עדתתת ןכ BD„ סויכ סמעסס
 b) לומע 35 ףד) omas | ג'גסב סג  סגסו] | * ןתמ ערס סיקכעכ | ק'דלסו
 ןתמ mp m סאכו 85 ספ רמ6ס ,  קמיתס לע 36 סימל ןפתס | רמוס
 936 ,קוניתס תפ (ao םקינ ךללמסש םרסמ וסס 696 , קוניתס ס: רעו6 יוס
 ,סז סדוק רכז) נפ קוניתס לע ותימס יטכס 3וסיס ןכ ספרג ןיפ כוקכס תוטספמ
 ק'לכסו ס'נפרסו י'םכ 'יפכ ןוכנס ןכלו mins Den„ ותו למ 5 עודמ וירלכ סנ
 ינכ ספ י'שכ תסכנ יפל) ינכו ק'כיכ תעד ליסו ,ססמ לע ותימס כסם ע"נפרסו

 וס יתקתעספ ע"35כס 'יפ סנסו .כומינס קוניתס לע 35 סימד ןתס ךפ , (יסוי
 סשמ ךרלוסס לע om mans ול mie ו כוכקמ דנו רועינפ Arab ופטיפכ
 ותופ למ 5 וכוככ ms סטרג וסע רשיס Di ע"כי תעד) )נק ,ךרלל תל

 ומינס נע ונתומ וכתי 956  ותויסכ pub סיס יכ סנס לע mm 595 ל" ,רנכ
 ,ונממ ףריו (וכ) .סנכסס תעעכ גרטקמ ןטסספ ופ ,ונממ דרפנט סתע כ"6סמ , ונומכ

DENNןתה .סלע6 ,ס}ענמ ילוסס לפמ סתולככ ,זא .סדערסו ילוסס ונממ רסס  
 סלימס סד 336 ,י) סת סיעד ךפוט תע6נ As„ סגכותמק ומכ ,תלומל םימד

 שש
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MMC) : 752 27272 יהיו סכ) 2  —X 
inn. : 

 :ֹויִמֲה [ER הֹוהְי J ויד אָכֲאְלַמ —* ערעו

 תרכתו רצ mBs * (הכ) ; ּהיֶלָמקמ"ל תועבו

SPPתא יהא  yamı manוילגרל  

 EDEN ניקו מב (ה]
 אָמְדְּב תַרַמָאַו maps יל

 אנתה . / ER בָהְיִתְ ןיִדָה .עצלוהמר

 ןתח יכ : 5 ה"כ B"ע hy» סע mom :"כ סע ותשגפיו : כ") סירדנ יהיו ןרהא תורלות
 : סע סילדנ

 י'שר

 :ססמ .ןולמב ךררב יהיו (דכ) .:3וםכ וכ סרפמו וסרומ וכ ךכיפל ויל וכוסכ
 :סתימ (DD לטרתנס לעו po רועמפ תל למ נס יפל סשמ .ותימה שקביו

Bunיסוי יככ כמ  Enקוניתנ סנכס ךרדכ כו לוממ רע 556 נםכתנ 65 סונפו  
 סמ ינפמו סירלמ כוס ךכ יכול וס ךוכב םודקס סימי 'ג סספלו ומ om 'ג דע
 ספענ ךקנמס סיסו - סיכל) תכסמכ .:סלימת phys קסעתנס יפנ סתימ םנענ
 סרופ סניכס וכרי דעו | וילגרמ ועלוכו רוקו ויככי דעו וספרמ ועלוכו gסכ ןימכ
 sven לס win mob ותכילטס - וילגרל עגתו (הכ) : וס סלמס | ליכסנט
 ןקסס תויס) סרוג תייס onb .יל התא םימד jan יכ :סנכ לע .רמאתו

 ינב
H HE93906099909970000090000000900009 99 9449494 —- 

 רואב

 נע 0713 סננק סתיס , ךרדב יהיו (דכ) .'ונו גרס יכנ סנס תפוס סעפנ ןכלו
 , סמסמתס) וכילומכ ת)וכי ןיפו ךרלכ וס ו סלות וס oh יניעסס סויכ ןכס למוי
 יכ רענס למוי נס ותלעכ ספר ספס תותינק3 (sound לוכי 6 ססמ יכ רונענו
 ותנע nme סמ Jar) hin סקס תנע סנסו „173 ופופ וכינו ספ , ןכתסי
 'ס וסענפיו סעטו .פרתיס דע mb סע סיסי לענסו ,ולכל ו  ךניו כענס ?ומיו
 ,ונכ לומי 6 ס6 ותיפס קיו won ,'וכל לע סלע נפ סססמ ven Io ln נס
 , דוסס סז סע סלג לוס יכ סרופ5 ותו סלמו ולומ) dam כ סלעכ ותותפס רונענו
 ךנס 'סו :וסומכו ומס לע ,פרקנ 'ס ךפלמ יכ ,'ס וספנפיו , כותכ וסע רונענ סמתת נו

 .(ע'נפרס) , (ט"י לי 00( סיסנפס ךפלמ von כותכ סטו ,('כ ני תומפ) סעוי ססינפל
 ונרת כופ וסומכו ,('3 'ס  עסוסי) 09% תונכמ m ,דס לנד ,רצ (חכ)

 ןיככמ קוי = לטפ וסו ספמ ילנכ mod ותכינעס ,וילגרל עגתו .(ד'מ טפ סינספ)
 + סנכ לע ,רמאתו .סלימס סל סנס , תיננ סוס םנועס mon ספ רננולכ ,כיעסס

 ןתס
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 7 ₪ אלו ze : םכְעְהְדִתִרֶא n אָלְו ובל
AMOS} (>)ו רסן הערפל כ הָעְרּפלָא  

 oe Ya 2 : לָארְׂשִי ירכב יִנָּב הוהְי רמָא
 9 iu ּי די ind ₪ — “ns חלש .ףילא רמאו ₪

aביִרְסִמּ וִהְלשְל ןאָמְתו 722  As — 
 m Sup nn אה —— גרה יֵבנַא הרגה

 וב בירסמ םאו א"ג הרכב

 :סע ןילדסנפ הנה - 5 ג'ו 5"ע .'6 ג"מ ןילדסנס + 55" תכע ma ןרהא תודלות

 י'שר

 .הערפ לא תרמאו )35( 27953 סיתעט רנכ MD רבדתסכ wyty ןכס יתפס ר
 ופכ סלודג (pe - ירכב ינב :ןכ וכ רוממ תלסכ ןפמיו קוס ונע עמסתסכ
 ךורכ עודקס סתס ןפכ ופרדמו .וטוספ וסז וסנתמ רוכב ינס ף5 (ט"פ סינת)
 כ5 וקוסילסכ - TOR רמאו )22( :וסעמ בקעי תקנפ סרוכנס תריכפ לע וס
 וסנתס סכו סנוכתפ סכמ יס ירמוגו גרה יכנא הנה 193 ת6 סנס סוקמ
 וקככ ביגםי dh ןס (ו"כ ןמיס) ויק רמפס won .ספק Prob ינפמ סנסת
 - פלט וירכד ph סילעמ ann סקנס< :קנמס סדו לטכ .סרומ וסומכ ימ ךכיפל
 oh יכ ודימ Pond תלוכי ןילו ותככ כינשי וס ךוככ םודקס לנס סנס קני

 ונוקכ
04H FTP IT IE ARRON KBAR 

 ליווה ב

 seh 3ותכ Seh לע סמתת 36ו] ךדינ סופ) ליתע hr סיתפומס !כ סערפ (wo תופעל
 יכ דוע כתכו .(י'פכ ןוט)) , 173 סיפמט רככ ןמע רכדתסכ wyty ןכט ,יתמס
 סתוטע) dy סעכפ mod ל יכסס , וסרפ) רספש יל סלעמל תוכומקס תותופס 'ג לע
 מנעה לע וטרפ סמו ,סערפ ינפ) סע win לו ,וכ וכימסיט 36רםי ינפ) 6
 ינאו .[(ןבסה ןהטטעג עררעוו) וינע ךיתוליעס כ ,נככומס ןמוס וסו ,דיתעב
 תוסס .סויכ .ןי)5 .תכמלו ססס סיתפועס )ככ סעס 96 תני נפ ,ובל תא קוחא
 ססיכוככ תתימ תל סירלמ) Ben עילוסש win ל יכ ende„ וקו , "וגו 'ס למק סכ
 סעידי ספ יכ ,דימ ול רמפיב יוויל וינפ תרפפו כ'פ סיס נו ,יסס תעכ קר
 ינולכעס יונס סז , לארשי ירכב ינב (בכ)' .ןכ וכ כמפ) תוכמס לכ ףוסכ ויס
 לכע) ותתקל סתפו . וכוכפ כ תפ עי כספי כpקכ סתופ נסו יכלו. , סלתתכ ויתוכל
 סדוק ו br סז , 'וגו ךילא TON (נכ) .ךהככ 73 תפ גרס6 vb ןכ לע ,סנע
 ,ות)ם) תנֿפמ סתו ws תפ nie סעפ לת סעפ Th יתרממ סנס ,סנוכתפס סכמס

 סמ
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ea man mo an Domeקרטמ"תרַא  
Jרמאיו 9 = : ּודָיַּב םביהלֶאה —  

San immaהשמדילָא העי 3  abaבּׁשְל  
ana obםכיתפֹמַהילְכ האָר המיר צמ בַתַמל  

mn 2mריב תמש שא לכ  ann 
Tr 72% as —— 

mp. Hamannהערפ  SEDתֶא קזחא יֵנֲאַו הערפ -- 
NNףיקזרַא  | mובל  

 היבל
 י'שר

 סיקדקודע לחופמו סדקומ ph .הטמ תא השמ חקיו םירצמ הצרא בשיו
 סתפ ךלת ןכ Pan לעס עד .רמוגו המירצמ בושל ךתכלב (אב) :[רקמכ
 יתמש רשא :וממ רית bh סערפ ינפל יתפומ לכ תוסע) יתוסינסכ רובנ
 סתוטעל 25 סערפ (me כ mas Bund תוכומפס תותוס םונפ לע ₪9 + ךדיב

 ליתע ינפע סיתפומ כ (mp סלסעס win לו .וכ ונימקיס נכסי ינפל 6
 כתכ רח לע סמתת לו -'וגו סערפ סכיל6 רכרי יכ ומכ סיללמב ךדיכ סוסנ

 רעפ

ST 22 22 22 0202777 077 7777777 577 77 5 77.22202  

 רנאב: =

 סלופ5 סנש ופפרפסכו ונכ dm Den ph ספס סנפ sehr יכ 36 ad לוס ע'נקרס
 לוכי סיס 85 23 לוי | רונעב יכ סז ןכתיפ, ן"כמרס נתלו ,סינמ Ih סיב סע
 ןולעכ סכוע ןכלו ס'נקס de ותוקינע (su סמ 6 , פרתיפ לע ךרלב וינס
 ונכעתנ רט6כו סיכנמ וכנסע רטפ6 סנ , £פרתיס רח סיכפ (His בוסל סתופ סולו
 ןיפ , םיהלאה הטס תא השמ  חקיו] * סינכס סע סת)עו , סינפ 38 ספסכנ סם
 ךרופ ןיֿפו עס סלוק סעמס תקל5 "כו ,(י'םכ) . רקמכ סיקלקולמ לתופמו סלקומ
 סו ספת Son פוס ,םיהלאה הטמ .[טכפ כ'תו 35 פוס יכ , טככל יפל סול
 רונעב סיסנפס ven רקנו תותופס ת וכ ספע לק6כ סיס 175 יכ oh סעמ
 סתע 35 a„ ךתכלב השמ לא 'ה רמאיו (אכ) .ע'נֿפרס כ'כ ,ונ סעענע תופס
 תוקע) דיתע וסע  סיתפועס לכ (Den ספס רמפע סמ סיס)50 סטמ ריכוסמ רובע ערפל
 ךרדכ יסיו סנסו ,תולוכ3 תכמ יס סיככממ mus | ופליש mh 1( כיכוסו 895053

 סרותכ סוכ סינכו ,ויככ תו ותספ תל ספמ תקיו סע קנד תויסכ יופר סיס ןונעב
 תחת סלעי כקנ סעעת סע קנל וס )3 ככ ןלס)) וכ ןיפ ספ סי סע ופכ
 עידוס וימעפ ךכד) mes , המירצמ בושל ךתכלב .(ע'נפרס) | , (1' כ ספ) לופס

DESלכ ת6 )לכ 797 ספמ)  schוכיסוסו סעכפ 5 וכולי  mnפוליו , ססעמ סלוק  

 ןנוכתסו ךככ סיט 973 ךתככ ו כמ ,תפומו תפומ 353 טרפב סםעע קעקכ ותו
MED) 
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einsלכ ותימ םישקבמה  var 
 mans זרי mein קרשמ nam ) :ּךשַפנזרַא ?en ₪: na ון כ

 par 2 תר DIS וינָּבתַאְו ותשא"תרַא

 אראל am אמה לע .םירצמ mans Som רמחה"ל
 םירצמד

 חקיו
 .'ה 'ג סימספ חק :''ס 6'ע :'כ ך"ס .'כ ו Dun ותמ יכ ןרהא תודלות

 : '5 'ט סלגמ

 י'שר

 ותמ יכ (טי) :'וכו mp ורפי Sp !ועכ ול ויס תומס 'זו ותוסרכ ספ יכ ןידמע
 בוסס ינעסו ססיסכנמ | ודריט 6! ויס Don .סרינלו ןתד סס m .םישנאה לכ
 pn תדיקעל ססרנפ טנתס כועסס וס דסויפס כומס -רמחה לע )<( :תעכ
 : כועס לע | בכורו יכע ('ע (Dan רמנם ונע תולגסל תישמס ךלמ דיעס וסו

 כטיו
aa I 22 7 EE 0 0 0 0 7 2 0 0 2 2 00%66-- 

 רואב

 ע'נסרס 'יפ ןכו ,םממ ותמ ומוטפ יפ) ,םישנאה לכ ותמ יכ] +סעירפמ בופיס
 ,('ת וכ רכדמב) בינפ נפ יככו : ופכ 'יפ ן'כמכס ,וינב תא] )2( .  [ס"נטרסו
 וכממ סרכעפנ | רועילפו )39 '3 ליעל) 3ותכס ריכוס ככ ססכג קכ וכ סיס כ יכ
 סיסנפס כס3 וכ ככלנס רולס סלוק יכ ןכתיו ; סמ סכנס ספ Domina ן6 7773

 סדלי תומס Hm 56 כ5 לעכו ,סכס סרופ5 סתיס 336 ססכג קר וכ דנט כ
 סנמ כםכ ךרדכו ,סס וכ רק לוותוק למ כ ןוקנ ךלסס 937 סיס יכ רונענו
 סרו סירכמל ותכ) יכתקו ךלמס In םגסנ סיס ספמ יכ , סט וכ ספכק 5 ומ ותופ
 יכליליו יכועב יכל יס) יכ : רועי וכ רק ו וספנ ת סיסקנמס Jan לופנס

FINNתומסכ סוסו ,ל'כע רועי36 וס סוס לומנס יכ וניתונכ וכיכוס ךכו ,סערפ  
 ועוגכתכ ע'כי תעד ןכ Yin : רועינפ וסע ע'נפכסו י'טכ כ'כו ,(ע'ס ס'פ) סנכ

 סנססש | ןנתוס ורפי mans ותופ למ 635 ססכנ וס קכ ,(ד"כ קוספכ ןנסנ)
 יכ ן'נמרס יכנדמ סכנו ,כפיס רפסכ HDD ןכו ,ורוככ וכ לומכ 5 ומע
 כנכ }35 ,ססכג תדי) קב (כ'כ 3( סלעמל on Abs רונעב ןכ םרפ) ןסע
 לע or לופס) סעדקס תויס) קכ ססכג תליל סט רפסל ךרלוס נפ ס5 יתנתכ
 ככזוס 65 ןככ dm נ5 וס Dry וסע ןוסכס ןכסמ יפלו , ךס)מס תסינפ
 hs ךכטל" ,סש וכ כק לו mh In Als כתכמ סמו , ןפדי) קר סט
 פירוק ויס , סיכותכסמ סלכנס יפכ יכ ,סעימס תעכ ספ וכק) סכרד סיס ןכט סיפר
 ,ס5 ספס סרק סכורכו ,יסס תעכ סרק סרקמס ספ לע סלינס רח דימ (Tb סם
 תעד) ,םירצמ הצרא בשיו: .[תרזו ץכפמ סכנכ , תדלימס סיעעפ)ו ,300 סטועענו

 ע"נפרס
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 קרפל em אוה nm הל יהו אה 7
fondsּתַאְו  Yaל ה התאו רו ₪ ל הל  — 

 :תֶא .ובי-רְשעה - רי ma דיֵּבֲעַת יד —*
Miאַּתֲא : Om m)ה  * 

AN “m mb am en5  : 
manלא | בשיו קרשמ לו( (חי) לייא היל רַמָאְ -- 

 קרכלא יל Tann ונתח am 4 ר — 2

 N ss | הבּושַאְו אָנ בבא ןימיק .ןוניא ןעכ
een םדועה הֵאְרֲאְו םִיַרַצִמַּב Ss זדָשמְל nm 

nm a a th. =הל הׁשמְל  
Beט) :םולשל ₪  TR m as 

mםִיָרְצִמ בש ךל ןיְרְמְּב הָׁשֹמ  
 וכ

 :'6 ס'כ om ךל ןרהא תודלות

 י'שר

 .םיהלאל :ספ 739 סתס יפכ (pin .הפל ךל mm :ססלע ןוט) ס)וכט רוכדל
 וי נפ ול עכקכ ירסט תוסר .bp .ונתח an לא בשיו (m) | :רסו ברל

 ןירממ
9309409009000 9 00099990099 0909 9 PH HH CHF EEO 

 ה ואב

 ול .סלנססו יוטנס לעופ 36 בלס תונטסמ ילנה ,תפל ךל היהי .סס!ע
 סו ,ךכ) תונעתמ oh ןרס) עידות סת6 ןכ Erb 353 oma‚ ןפו) ,םיהלאל
 סיסיט pnb mh‚ קר סטמכ ןיידע רכזנ 9 ,תתאה תא (זי) .ךרונענ רנדי
 3 ספרו, ן'3מכס ןופלו ,ךילפ רמוס כס תותופס תפ סכווכס סופו ,םסנל
 ועילוס ,('כ ג (bob וכרקנ סשע6 Seh יתפלפנ לכ3 (ven 'ס רמ6 רספכ יכ
 , בשיו] (חי) . ל'כע 'תתפס ת וכ סקעת Sch סעמ on Sp 3ותכס 936 ,ערפנ ןסוק
 ועסג וס ססנ ומכ וכפי וס ,רתי >:[סיסנפ וילפ 337 DE יכ רכלמכ ןמ

anderוס  ‚ne(ע"3פכס) ,לוסס וכ סלנג לו ןית6 תיקכל ךייש ן) רמפ סנסו . 
 סעפס לוע ןילמכ סתע ס'נקס וסט יניסנ DOG ןופלכס לונלס לכנמ .|ירטב (טי)

SEE 
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yoיִתעַרי  an raיל  op,אָלְלַמ יִרָא  

Don Samהצי תוהיהנַה  Dieאה ףא אה  ra קיִפָנ אוה 
 חמשו 789( ףתאְרקל — +  mהיֵּבְלְב יֵרֲחו :

— iw ms תמש wog MIN m) 
 םיִרָבְּדַה  m mom TIAS IN) Ya3מופ = סע

  Taoיִתירֹוהְו והיֿפזדב עו ( ma dyןוכתי ףיֵלֲאְו
an ןודבעת יִר חי : ושעת רשא תא INS 1 — םכעה"ל s ךל man = יהיו 

 היהו

 : '5 ע'לק תנע ךארו ןרהא תודלות

 י'שר

 ןסכ סיסי תוס | 836 ןכ סיסי 52 סתעמ (nn RAS רמופ יתייס סנוסכסו ןסכ לו
 אצוי אוה הנה :יונס ענס 2 ופרקי .ויככ סיסנפס Dh ססמו רמלנס יונס סתֿפו
 דיפקמ סיסיפ כונס סת6cכ  .ובלב חמשו ךארו :סיכ5מ) ךנתסכ - ךתארקל
 רברו (זט) : כס לע ןוקנס - ידעל ph סכז dem + סודנ) סלוע ספס ךינע

 סיכומסס ססלו סכלו ולו ילו ךל לכ לע סיכוי on סעס 55 רנדי ךנינסנ .ךל אוה
 רוכדל

-04%% 3909%%5959995999095555550090509995959%595%9999- 

 רואב

 . אוה רבדי רבד יכ יתעדי  .(ע'נפכס) ,ומסכ סעקש סירת  ססכ ויס יכ יוס
 וס סנס סנו ,ויתיוכ כ וליפפו ךתנס6) 19593 ךכונעכ רנדיס mob יוננ רמולכ
 תלכלכס תותינעס לע ךתנעמ) ךכ גקי כו וכ33 תמקו ךסרו ךתפכקל לוי ומכעפ
 ךרלס ועילוס יכ  רוכעכ ,סככדמס סעמ תפכקכ ךל וכ כמוכ ךרלוסמ סמו ,תֿפזב
 כתפו ותפרקל ומנעמ Fin ןידממ ססמ תננ oh עפעס ppm ; ס3 ני 86

 רבד יכ .(ן"נמכס) whinn‚ סע יכ סרכלמס ותקרק) )וכ רמ6) 7973 ךכ
 לנלת כפל ךתיכוס) ,ךיפ םע (וט) .רכד) עדס סיכנד שי6 וסע ,אוה רבדי
 ךל וס רנדו nos ומכ סעס 36 קר וכונעב ןרס ars רמ6 65 סתע יכ סערפ 6
 ןס : רמו סעמ רות ףוסכו . תוכנמס דוככ) סז סיסיט ןכתיו ,כנרי dty סערפ) 335 סעס 6
 סערפ) סג רנדי Als תוסר ול ןפכנו ,('כ'ו ןמקנ) סערפ Vh עממי ךילו סיתפס לכע 6
 סיסי סת ןרסו סערפ) סיס)6 pm ספל סם Anh ךכו (Sen ס)עמ יסו
 . ןמ סיעמוס) וסיפ 937 תויס) ,והיפ םעו | *(ץכמרכס) ,('6 ז ספ) ךֿפינ
 eb סלכ 37 356 סיכוסס ססלו סכ)ו ולו ילו ךכ לכו Br ,ךל (וט)

 מ
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 יכנאו ל הָּתעְו ₪ :הָוהְי רמו לייא עו ₪
 WARE cD was ךניפלאו DIE םע י

 ףיתירוה] (way TS SEN :לילמה יד

a3רשא ןעֶּכ חלש ַי  ETיִּב רמאיו ₪ -  
 : תֶלְׁשֲתי-רְב אנ"יחלש say men רַשָכּ ןמ 72

— im as (7) ee = 

  ir Frהֶאְל  Masןרההא אלה *
 יולה לג חלשמל אנ

 : סע סע אלה :'6 ג'ק סיקנו ףא רחיו ןרהא תודלות

— 
 לתפ 73 ph רכד .ןרסל וסוו תולסכ ליגר ans m דיכ .חלשת דיב (גי)
 סיתוט ךל םי = * דיתע) oh תויסלו (ah ססינכסנ יפוס ןיפס (mb סלרקפ
 ספוע סכותנס ף6 an לכ mh סתלק 73 עפוסי 5( .ףא רהיו (רי) 203%
 ול mb .ןוכת ותו ידי לע םכוט כס וכיכמ לו ססוכ וכ כמקנ 55 סזו ספור
 וכ ויסכ דיתע סיסס .יונס oh ןרספ לס - ספור וכ min 13 ab יסוי יכל

 נו .

-330%9%%%5%9%5%9%%5%5%5%%5%5%%6659556%%59950 III Cece 

 רואב

 , סילכד שיש mb סתפ ס5 .'ת יכנא אלה .(' סש) תוכוע סיניע תקפ) ,('כ
 םרהו ית5סתס m ס)6 יתיסע ינקו ,ס)יע3ס תויפ לכ mins נפ נס ,םוסת 0
 696 ,תייס | סיככל סי סיסתס יתלפס סו ,סעיעסכ תקפו .סיפרל תקפו לועו
 ,ךיפ סע | סיספ ינסש סינוכג ךיכנל ויסי רכדתמ תעכו Ten„ ינפ ךכ תופעל

 bp יניעכ סרג סז יפלו ,(סנכ תומפ) ךיפ סע סיס יכנ6ו ךל ספעו :ל"סס
 ונסע סנס ססעממ 13 BOB 103 ספס לכוכ ונממ  ריסס) ס'כ סקס סל

mn)ויסיפ = , רברת רשא ךיתירוהו (בי) .(ן'3מרס ןוטל) ,סערפ סע וכ עכיֿפט  
 תויתוסמ סש | ןישס ,ספי ןס3 מכל לכותס פווככ mins ךיפ3  סיק6 Ach ירנל
 3 ,תלשת ma אנ הלש )2( . ע":סרסו ן'כמכס םליפ ןכ ,ויפ לע תולנלס
 םיסי 5 סלועצ סדפ ןיס יכ ,יתלוז nen רח לכ דיכ ול (mie סלכתט רחפ
 סלודנס ותוכע תפוס | תונכרסס לככ (von סנססו ,סוכ תומינפל pn רפוי ןוגס
 36 ya ללנתס) ובל תפ hm סיס נס ,סעדקס ייפ לע רפ6 סדפס !כמ

Pyס רעל רפפתיטו , ' „endeססילע תויסלו = סיללפמ | ספילוס) פרחי לע לו  
“snרסס ,חלשת ריב  „Seh73 ורועסו  Ach2 ומכ ,תלפתס ו ,תלקת  

 ס !6רפיב pn סיס ןכפ ,יולה ךיחא ןרהא (רי) .('פוט '3 .ס'ל) סנפ 8333
Po - 4 
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 לַלְמַמ ריח ₪ TR -ךבְכו הרפיירבכ יכ .ףרבע
DEN5 החי רמאיו ) + יִבְנָא ןושל : תצא | ןשידל  . ON (wm)ןמ היל יי  

TORהפ םכש יִמ  ty,יש וא  N CH No 

 RR in וא םבְלֶא םושיידימ
Neonר י : וא אָחיִתַפ וא  

 :יי אָנֲא אָלָה אָריע נא non רוע וא חקפ
 ןעכו הוהי

 י'שר

 כ nis דוע 6: וכ רמ5טכ יעיכספ סויכ דמוע סיס וסו ו ירס סס ןייונכ ןימג
 ןרספ גע סכודנ Zip on סיס Ads סו לכו win לנקו וכ סכמ5ס דע תפס ריב
 כמקנ דועו רמוגו יונס ךיחפ ןרספ (ho רמפנפ סיס ינו וכמיס לודג סיס וי
 * ןרס6 וס סירכמכ סתויסכ (ah ma יתינגג סלנגס ('3 '5 לפומפ) (ןסכס ילעל

 ויניע .ינוקט Dh סכל רמולו סירפמ aha סכנ עדולו ('כ !6קוסי) !קוסיכ ןכו
 Bd" ןופנכ רכדמ ינפ תודיכככ .הפ דבכ :סרמקכ Pohl .ספוכנ סתופו וכילסה

 נע סערכפ ינפל ןודנ תייסטכ רכדל ךדמל ימ -רמוגו הפ םש ימ (אי) : (1וב"לב
 תו ךסניכס תונמכ ןעפתנ נע 0:5 סערפ ספע m .םלא םושי ימ וא :יבנפס
 סירוע סלטע ימ סיגכוסס סיכוט לכקפספנ ךילע ותוטכ ועמס פנס סיסרס ויפרסמ
 :תז לכ wien 'ס ימסס aan“ אלה :תעלמנו סמינס ןמ תסרנסכ 169 לם

 רי
227220770202 077 777 07027272 27772.2,0775 202222727727 ,2 

 רואב

 P bie son‚ כוכמ sen סנסו , ונפל )6 ךיס ןכ סלו ,ךמק3 רכד) סעכפ
 תוכיסס Ads יכתפ op 336 ,ספס 73 ונממ ריסס) 'תי סעס (mo לנפתס }
 סולט לכס ןודס) ןכתי 82 יכ = ,ךכסש mn 36 ,תכנכ «( תרכדט תעמ יפ תודנכ
 סערפ 36 יתק3 זמו :ומכ , 1937 Don ךרנד ıhn םוכיפו ,סימע Ind סיתפס לרע סילם
 ,(י'סכ) ,וכ'לכ md ןוסנכו רכדמ יכ6 תוליכככ , הפ 023 .(גכ ס ןמק))
 תת6 ספס ןכו ,ספכ ותויס 91303 ,רונד ,הפ םש ימ (N) .(רפוממטטס) 6'לבו

 ונפש יפ לע ab = , תומלפס לע om an ןכתי ,םלא םושי ימ h hr). תימפרכ)
 וכ רעשי םיס | רנלסו ןיגקס כיסמ יכ ,רונלס | תסיקלו ללעס ספ יכ ,עי
 ךטמנ וס ןוככסו , ךטסס Frans רכס סנכיס ימכ  רע6ימ ומכ ססיפפס !עפפ

„oh 56ופ  mסד ול ס)6 סד6 סוסי  vanסכ סיכפת תומס סלוכ יכ]  ‚oh 
 ,.[ותוככ לוס רסקנטכו ,ר8תס סע רפותמס וכי גסנמס יפלו MD„ ,חקפ , םרס

 כמ סיעשי) סינוס תוקפ : כותככ ,כועסו םרסס ךפס ,הקפ ."נ3 סגרותמ ןכו
(2 

 . (רע"יטיבללכ רמסנ 5'לכ יכ ' רעוווומטס , רכטרטטטֶמטס , balbulier ילסטיפ ןופנ) 170531735 )1
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 רשא םכימה יָה W337 ןוהיו NM ןמ בסי יד

oh m NT הָקִת mp an 
a םבדק men em ₪0 

  0 m m yaקרשמ רמו
 שיא אל יִנדָא יִּב — יִלָמְתֶאְמ ףא אָנֲא לולַמ

AS — Nםיִרָכְד  Suםג  Di am 
 "לא 127 וָאמ םג םשלשמ לב." חי וש == = םםע 19257 ןריעמ

 ךרבע
 "שר

 -הואיה ימיממ תחקלו (m) :סרפ ליכסכ ךנמינקו סערפ ןוגכ סיעננכ סיקו) ססל
 סתופ .סיקמס סולינ) סידכוע ויסס סליקס סתוסנלמ עכפנ סנוקר סכמנפ סס) זמר
 56« .סיפעפ «5 ויסו ויסו - רמוגו םימה ויהו :(ןסי י'קכב DD„ סכפסו

 סס ודינס nb עמוק תסכיכ סדל hm ןמ תקת רפ5 סימס ויסו רעקכ וכי יניעב |

 לע סד vor )6 ונדמנמ ויפכע לכ ןתייוסכ ויסי bb ודריסכ ולו (DI סיכפסנ
vorלומתמ םג (י) :תסניכ  mp) „emסענס לכס  omךורב םודקס סיס  

 ספנקו 'ג ירס ךרכד ומ סוסנק כומתמ ותוינקכ ךני) סנסכ DEN Dh סתפמ קוס

 ןימג
ee RE IE ET 7 7077 ELL O CC 

 רואב

 סגוטלכס סכמסמ pin וס תקכיכ סלל ויסו ?וסע men תופס סח ,( ד ןנסנ)
 ךלל סימעפ יט ,ויהו ,'וגו ויהו .(ע'כפככ) ,תויסל תודיתעס תוכמס לסעצ

 ןכמ רכוס ךככע סיסו :וסופכו , ססינינמ  ךוכ8 עוליפ  רוכעב תוכיתס !ופככ םרקמס
 : ןכו ,('ג וכ bרקיו) ףסכ לקש סיסמת ךכרע סיסו סלק DIES ןכ דעו סנס טירטע

 סיכבד) wor תופ לככ כו סם רג וס ach לפרקי dan :ךירעמ לחקמ יונס לכי יכ

 ,ספקנ ןוב) ,יב (י) . סייתניכ ןיכפסע רוכעב תינס סעפ ?כ| ביסס ,('וחי
 bir סגמגי 65 ןופנכו ספםכ ךןוקקנ רכדכ עדוי , םירבד שיא .וענכ 11909
 תווסס) וֿפכי בקלכ סירכעס גסנמ ,'וגו םג 'וגו םג .תועודי תולכס ויפ לע ולנכי
 93 סג סת סג ככ למ :ןכו ,סליתתכ סג תנע ופיסוי , סמלט ומ , 037 ינש
 ייפ יכ סתע יכ ah ספ 735 יתייס יבוענמ סעעסו ,(כ'כ מ סיטפופ) 93 ןכ סנ

 35 תכנ) יתופ ךתומכ יפ תודנכ פוכיסס 6 יכ ,ךדבע לא ךרבד ואמ .ןקז

Tom IIתילד  Dסערפ  
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 רכס aba A בה Ta :גָלְׁשּ
 many? AT DAN A , 5 על די כיסא ag ודי בשיו הקיחחלָא

 (Sm maDyp MEAN * am וכיחמ הָאצויו
THN oes 223אל""שבא |  nanזרוה  — 

 Dom N םִא יֵהיִו . ף

WERאָלְו 77 ועְמְשי אלו ל  — — 
 Aa זרֶאָמְדִכ NDS לכל ניִמֲאָהְו ןושארה תרֶאָח

a תהא לק En Am ₪: ןורחאה NT 

—— — ea. 
 שלו הלאה

 י'שר

Abונימסי  obוקיחמ (ז) :ערס ןוס לע סיכמ סתקלט ומכ תערככ וסקנס  
 סנוטלרכ DE תונערופ תדעפ 53 תכסעמ סכוט סדמפ ןסכמ .ורשבכ הבש הנהו
 סכניכטכ סס) רמקקסמ .ןורחאה תאה לקל ונימאהו (m) :וקיסמ רפפ) 5
 ערס) | ןינוודומסט ךככ (1m רכס ךל ונימקי ערס ןוש) סכינע יתרפסש לע יתיקל

 ססל | |

— 000000000 0666-- 

 רואב

 , סרמס לע oh יכ on ןוימלס bs רונעכו , גלקכ סנכנו תערטמ ומולסתכ
 ,habs hy‚ קכ כינס תלמכ דליפת וכרדכ תערולמ תנמ omn ) סולקנו6 ןכל
 ,*גנתכ Bכומ סיכמ סו, ,('י ני 93703( DEI תערלמ סירמ סנסו סג סגרת ןכו
 קיתס יכ כמ6 ןוקגס ,ךקיחב .['כיגס סו, סגכת , תערלמ סגסו קוספס ףוסו
 ,(ב"ו פי רכדמכ) ךקיס3 וסלמ rn)‚ סיעכי) בי וקיסנו : סככו עוכוס םיכ וס

 ןכ יכ ךקית3 וסלט םוכיפו |, (ע"35כ0) ,סומ) ךומככ לגנכ וס יכ וכמפ סיכחֿפו
 ומגרפ יזנכקלס סגכתמסו ,ויתועוכוצ ותופ ךמוסו וקיס לע קנויס (nhe ןמופס גסנמ

 וימי 85 ופ וכימקי סל עדי ספס יכ טעדי = ,ונימאי אל םא (ה) . ינסס םוריפכ

 וכימלי ןוטלכס (mh וכימפי נס כרסי תככמ ויסי סלע סטמ דגנכ רנד HI קר
 ed סכות סככד קכ , לוק וכ ןיפו , תפס כקכ רמ6 ותכסו , ןורחקה תופכ
 ןורסשס תוס כותכס כמקו ,('כ (m Yon ןוסל 73 סייקו תומ :ומכ ,סדֿפ ינכ
 תותופס sp Sb קב סתע וכ סקרס נס רונעכ ישילפ mh סמ סיס יפ לע 6
 פרמי תנקמ דוע ויסי ספ ,'וגו היהו (ט) .(ע'נפכס) , וקוטעל דיתע יסינסס יכ

 סעס יניע) תתפס םעיו ביתכו ונימפיו יסינעס תופס ספעת ןורחלס םוֿפכ וגימפי למ

 ןנסנ



 משר תומש

er m 

Nרכ  
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 a ןעֶמְל ₪ : ֹוּפְּב
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 י u ש ר

 -וב קזחיו (ד)
 יתקזתלו ויעונמכ סקיותסו +ודיכ סיטנלס וקיוסיו

 m .גלשכ תערצמ (ו)

 :םתכ לכ mh םפתו (יכ וכיממי 55 וכמוק3) 36
 - קכקמכ םי סברסו לוס .סזיקס ןוסג

 :קוס סומק  ןופל ת"יב) קוכדס

 הוק םוגרת

"EN.רֶׁשֹמְל י  
 J F טשוקצ

DEIN) 2372הירי  
 m היַּב .ףיקרַאו
 ליד ₪ : היִדיְּב אָרֹטּוחְל

RNילגתא  
 ןוהַתַהְבַאּ אָהְלֲא 2.0

Nםֶהָרְבֲאְּד היה  — 
angeבקעוד 2 לאו  : 

Aa.)רוע חיל. יי  

 פמיעְב . רי ןעכ ליעַא
 ליעֲאְ

BON) 

 u ד

 יפטיעב וירו

Eiד  

NMה 7  
 כ

 ארוח
 היבנזב .א"נ דוחאו אנ

 . 5 15 תנכ 'ה רמאיו ןרהא תודלות

8 In ערס 

 pin ןוסל לכ ונקוכ
 וכמוסכ לפס ערס yes זמר סו תולכ 69 + ליס 3 תרסכ ס סכב) (BIO תערג

 לכ
III IE 000 5500550-50466--5כ3-0% -- 

 רוא ב

 וכ יכ  ותופכס) סלכ ,רנד
 סמפכ עדו סמ .:5 1393 ןילעס קזתפי

ser)סש וס לו , תותוקס 3  

 קזחיו )9(
 ,(ו'פ טי 85( 173 סיפנקס וקיוקיו

 ומ לכ , (ם'כ י 5 :ומס) ןקו
(N)ךתופענס סעטס ,ונימאו ןעמל  

 כ. סיסכ ונו סלועס Kam וכע .כולגכ. סקס
 ןעגנ תוללותכ .ES סיתפומו .תופו6 ,סמעי

 ילו סיפדותמ סירנד
 . (ן'נככס יככלמ) ,סעס ,web יםיגמס תופס תוקעכ וס ןכ נע סמ
 : bרקמכ ,Er סכרסו פוס .םויסק Ed . , וב
 יתקומסו (ת"י סכ 081957(. ויפנמכ סקיומכו

Pin(י'כ) וס סזיתמ ןופכ "נג קוכלס . 

 ועילוסס

 סלועב וקעי ודי לע יכ

 ססונפ) ןכ ספעיס תנע נעם עולי יכ ., סוכ RD רלקיו וגימפי ססינפל. ןכ
 סעל .ףהד. ו נלשכ תערצמ] 0( .ן'נעכס כ'כ |, תוקלפנ ןקסרי וכ וגימקיו
 ונונעו ,£וס ריק פכקעו. ('ד גי. לרקיו) קיפ סלל כס ,סלו ,.סנכנ  תויסכ

 ומולסתב
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 ET — an ;רשמ ןעו ₪ ד
 —— ונקי עמשי אלו ילונימָאידאל

 אל ןחמװ ירא ימ /רַאְרעאְל | מאי ייִּכ יל
SEN )( יי ךל: F וילא רמאיו ב IN 
mone המ — ee 7 

 הֶזמ הָנהְי  ₪0 ENTE NEN) —J Arרמאו
mon — מר והכילשה | ANNO ran 

 יחל — הרוהו - יהי הצרא והכלשיו הַצְרַא

 :.יהומדְק ןמ השמ קרעו 2. ו
 N man הדשמ סנו שחנל

 איוחל א"נ ודב * * ג

 רמאיו ירק הז המ

 :'ת י"ק כ"כ הזמ : 5 ₪ קנע ןהו ןרהא תודלות

 י'שר

 תדססט תוקל בייק סת6 ךדינק סומ םורד) תק סכית בתכנ ךכל .ךריב הזמ (ב) ד
 וס ןכס ךינפלס וס doh סדומ Yan) Mn סדקכ ןעומפו . סירב

 ned רפיסק ול ועכ -שהנל יהיו (ג) :ךע סתופ ספוע יניכס ול רע ןס ו רמוס
 ערס

--533 0-00 0 00 TEE TE OEL 

 רואנב

 ומע גל. סנווכס , ךלוקל ועמו ס"נקס ול רפפס סעס ןכתי ,יל wen אל ןהו (א) ך
 סעס עידוס סנסו ,סז3 ודיספי סע יכ:וכילע סרקנ סייככעס יכנק וכ רמ6)ו ךימס נפ

 ןתי- 5 סתופר ירח . ,יכ וגימפי ל ןסו ססמ Inh ןכלו ,ךּולְכֹנ סירכמ en סתופ im 5) יכ
 ,;'ס ךילפ- ספרנ 6 ורפי יכ- , 3לכ ילוקל דוע ועמסי נו = , ךולס) סעכפ סו
 שס ךי)< oh 6) ןכמליש ות ,ורכד Dh סערפ סרמי 55 ספס תילס תייס ונפט
 , =. לולג 2892 תכעס רפכ סיתפומו תותומ וכל תוקע) סימקר תדמכ ?לגדגס
 תמיפפל ןכ רפפ , ךריב הומ (ב) .(ן'גמכס יכגלמ) ,סעכפ Dep כ ןכנו

„Bannלכס יל ;ןכו. ,ולוכס סמ סיס עלו יכ  nd:('מ 9:/םיטפהכ) - :, 

 ah ךינפנפ וש (man פודס  doh כעוגס סדפכ וס ועוטפ יפל Aa ירו

 ןכ כקו ספג וקרט ,הממ .ןע ספוק ספוט ינירסול anh ןס וכ mh וס
obופע 65023 ןוטקרס .תפומס וכ ןסנס ע'כלכס 3תכו |, ןילע ןעטנ סדפס  

 ,סעכפ 3 3 כ סעוכ ךכדכ יכ ,  ןקוס גסנמכ ותנעסמ וססמ יכ דיפ

 u קיופס ןפ קסכתמ סד ככ ,וינפמ השמ Dan (ג) . ממ ןדיכ .תינפסו

ohיפ לע ף6 סגסו ,וקימ פילמ ןיפ ספס ןפק3 ןכ סיסי סלק עליפ יפ לע  

 ועידוסק



 גב תומש ג תומ ש סולקנוא םונרת

 5 : ה 1 : Lamm זרי : םירצמדתא Dmasn םֶכיִתְנְּב .ןונקההו oma לע

 י'שר

 ץרס ah dob סתתנו * סכיכל ph סתסנו ןוגכ = , ףטסכ Biss mb סתלעפו ןופל
 דוסיס ןמ קריסכ סדוקנס תוס רמוק mh ךככ .סכתלכע רסב תל סתלמו .דעלנס
 רכדיעכ (mm רופכ 937 ומכ .סידנכס תונוםנס ןמ וסו לכל 337 סע דוסיו פיס

Edsסתכפלו * עלסס 55 סתרכלו זמכ .קריתכ רקני סתלעפו  phתיִכְס  . 
 : סכינכ nh סתופ סתדמ)ו

om 
SS 2 2 0 55 7 7 7 507 7.7.7. 7.2.2.7,0252 

 רואב

 85 תקפ סעורפ ופיוס 5% ססו ? ןענכ ןרפמ ופיכסע ויסלו ויכו וכו ףסוי לס
 : ותל ףסוי למ ותומ יכתפ סג 536 גקעי יקב dus סלסע ענט לכ 3
 5 733 נו ,(6"כ „< ספ) סכפס תו סכת5 לכלנכמ יכנפ ופכית 36 סתעו
 ויס סדכ) ססק ,3כ ןוכ לוע .Sm lab  ,ססינכ ו סס Ab תת סטולפ ופילוס
 ויק ילופו ,תומס3נס רותכסמ ככ סיס סדכנ סדינו on„ ןכ6 לככ ןֿפ5 יעוכ
 סקע המ יכ 3095 תוגט3 (gay סייכלמס ופינסמ סמסנס סנקמ לכ ףסכ עעעב
 סת יכ ,סככעל לוגי סיס (A סיכתפנו ?סנהס סמסכס סנקמ לכ3 ףסוו ססעי
 ילכוע) ןיס לו ,סעיכוסו סםיכקס ימי ועינס רספכ יסיו ,ךןכפס יסנק )כמ ףסכס
 תנטמ סלי ןיש סו ,qףסוי יקלמ (Damp סיקככומ ויס ,וכתל סיכוס סמלֿפס

 תומסנס ףסכ ומלשימ dob ןכיתמס qףסוי יתפ סנס ,תומסנס (dp יסס תעב
 סיסכנ Won סילולנ סיכיסע ויס וכו ףסוי יקל ספכ) סו לכמ ,תולנס סינק
 893 ופסוכת) ךיסו ,וטככ כז כקועס לכו סוככס לכ ספיפ סיפק כ'ו ,סינכ

shסקיכ סירלממ וכנסס דע ךכ לכ ססיקנמ5  ohסיסו : כמו סקס סתיטנס כ  

 סמסו לועכ ססוכר )כ ת ססיתונלמ ותק סיכ:מסס יפדווכ 6 ? סקיכ וככה 85 ןוכנת יכ
 vos סילפס ססמ hrs ו ,סכ) ומ)ט לו תוכוקכס ססמ קס 1b ,תוכילע י'פ
 , סנעמ hin 5 סימפופס db ססינפ wei Seh סיסו ,ססכ סתופ no ו
 - תונלו ינוע 95 סיכסעו סס) רק לכמ סרסמ) סכינע סקומ סתיס na לי יכ
 לונעסס יקוק m ךכ לכ ססק סניק תולעספ וס ,סומ בותכס לפס 55 56
 סערפ) סירוס וכפפס ומכ סתופ וכסו סויס לכ לכספי ינככ ולנע רט6 ךרפ תלונעו

 לנוכו סעקס תל לכת לקס ph נותכס כזעו fo) ,'ס ןנסנ) סיכמ ךילנע סנסו

„hmססל 3 ןילס ןפו סיס סס)ע סיללממ סת8נ3 לפרי ותקנ5 סמ לכ סתעפו  
 ססס יכנלמו ,סיכלמס נו סוס לולגס םוככס לכ ת וסט dot ססיתונ6 תפורימ
 Pins ,וכירכדל סקומ סיפכ (ד"י Yo תיט6רכ) לודג םוכרכ וכי ןכ יחלו : ומנע
 סיככדס ןתופ לע ל36 ,ס תרופ סדפ) ןיסט סינפנס סינפה לע לופת כ פוכר
 935 oma„ סעס)מס תנכס י'ע ופ ,רהסמ. י'ע ול תונמולו סלונע י"ע טקנש

wo Damonסיירנמס וקק)< ססיתונ6 לס לודג | סוכרכ | ושליט וככמלט  Danכועכ  

 תפז ילו יכ ,ן'מבמרכ סוגכתו ס)5עו ת)מכ ס'נסרס ירכד Pan סתעמו , ספיפע

Thסיכוכי ויס  (pomps) Ahr)סעונסו סרומג סנתמכ ].. 
 ןסו
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ee עו Brısoy Den 
 סביתנב

 י'שר

 bon קכ קריקכ סדוקנ יסו דוסי ן"ונס סתיס 5 oh יכ וירכד ונמסי קנו - וניבלמ
 73 סתתנו סמדפס ןמ ספתסנו ומכ . סתנעפנו ןוסנב 5:5 סתנעפו ןוסנכ תסמסמ

 ן"וכ לכו יונכעפנ ןוסכ m סתרמקו סכות3 סתכתנו סכיבױה (nd סתפנגו כיוס |
hingלש .ן"ונכ סנממ תנפונו סיקרפנ סבותכ 53  BEN urןפוג  TENתרכדמ סיססכ  

 ןוסל
- 993-0560005 00666 06002606 6560056560 600-5 5 0-666-- 

 רואב

 : ןכו סלנםוסכסס ןײע וסו ,"ןוניקוכתו, ומוגרתכ , םתלצנו .סתופ תנמ רסק
 ,('| 3 (co סילע Bann ‚ad יישרDh  36 בי ןלס))< סירלמ תס יויו
 םנלסו ?עפכס "יס ן"ןנס סיסת ויככדכ ס5 ,סחנמ 372 39 נו ככ וסכפו
 , סילטמס לנו סיכנגמס ויס רמי יכ ,ןייעס תנווכ ךפס ,פ'פ | ד"וי ןורסתל
 ע)סס 36 סתרכדו סלפ3 ,דנכס 793 'יסכ םגדסו פ"פס un סיס 355 וקרע ספ 0
 . [(עי פי 09937( סכינב ph סתפ סתדמלו , )< סמ ל5קוחי) תיכס ת6 סתרפכו ,(ת כ 25703(
 עונמ ומיקי 6 סירתסס יכל עדוי ,םירצמ תא םתלצנו (בכ) :םרוכה רמא]
 ןמ ת6 ןת6 ןכ> ,רנדס סינייסמ קחלס תדמו תדס לוקטע gb .,קיגעה קינעס
 וכעפ סכותס יו כפי hab :סנסו ,'וגו סתנכסמ ספ סנקסו סיכנמ יליע3 סעס

 ינכ סירנממ Uhren Dun רכדכ וסע פרקי man : רמקנס סמ לע (pin a ססיפ
 ת5 Wan hen סיכנמ יכיע3 סעס ןס oh ןפכ 'סו ; תלמסו .כסו ילכו ףסכ
 ןמ Sen ‚vo om 36רשי ינכ ןכמלו  ,(ו'כ ,ס"כ ,3" ןלסל)  סירכמ
 8% ס6 סנסו , סכיזתסע 5 סתעלנו תולמטו 3סז ילכו ףסכ ינכ סירכמ
 'ס תונמכ וקעס סמ dot רפול גע יד ססיפ תל סותסנ ס6 יכ וגר
 מ :ככלכ סלק ספס יפו , סיכנמ mb .סקללנו ןפכ לפספס |, ומס
 וקל oem קדéכ5 רמסכ למ .קלכ יתננכ Dh רקכ יניע) ס5 ah רויס תלממ
 בוי ססיכ6 תלונעו סתלונע ףולתו רכס ותקנ דנלמ יכ ; סיירומכ ןמ ונפפכ סמ
 , סיס ססלע obs סמ כט וגיגיעכ Ohm סנס Sn„ רעפמכ סנט תוקמ ינקמ
 וכמ6 סיכנמס oc ,קמתו לועב ססיתוכפמ (np רש6 תל (co וכיומס ןידס ןמו
 תיט6רכ) ,ספסנס סנקמו ףסכס סת oh יכ ינודֿלמ דקככ כ תיגפס סנקכ ףסוי %6

‚rnסנו ,סידוכמו סייע ויס כ"ס (ת"י  oc phתקל סינייוקמ ויס נעכס ינפ  

 סו ? סוס נכס Som ףסכס סס) ןיקמ כ"ו mo„ 36 כפוי ופ סתפונת סמוק
 לכ pons כ ,ןוטפכס סגתיפ) mim סתוליכס י'ע mm oma ךרוקנס עפ
 לכ סיללמ תכעות יכ וקסעתס כ ן650 סעכענ ףספ ,סמדפס תלונענ סיס ססיקסע
 ךכ לכ וסיולי סעד6 | ידכועו סיככ6ס Min רכדס ןילו ,(ד'כ ,ו'מ 86( ן סעכ
 ob סקונ סתעדס Sr dans ולומעי Ab ף6 aus„ ילכו ףסכ ינכ ons Ih ינסל
 כרס ףסכס םיק Ihm ךפסנו ,סככג ככ Ina hr ןע ילכו Dan ילכ סס) וכמי

 לס
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 man) Tas ana ₪ mp ירי חלש ₪
 , הא 1! MER יּתְרובג
 abe "לכ ara - WB לכַּב יִאָרְצִמ
 6( וברק הֶׂשְעֲא שא ןזריניּב דיע = יד
 5 ו 4 0 ] קומט זרי ms (85) יתתנו א :םכְתֶא matt ןכ .+ןכָה לי gs רחב

 יגיב הרָוַהיייםעֶה NS יניִעְּב ןיִמֲחרְל ןידחד
eenיהו  asםירצמ כהה  mאל ןּוכְלְת יִּכ  

 asp 9) sap ָבְלַת ר Ban ל
 + תצתַתַא אשתו )2

area. aaּהָתיּב תרגמו התנכׁשמ השא  
 Hann am ילכו mann סמ הר

pamןיִׁשּובְלּו בהדר  popםהמשו ש"מ — א"ושב ןיעה ק"זב  
men 

 י'ש ר

 סתנמ 1393 נקעי יכר לש ומסמ ףיקס סינימד סדק ןמ נו mh ןימגרתמו רעוגו
 . םתלצנו :תיִבכ סתס סרג סתיספ סתולמ < התיב תרגמו (בכ)  :יל רעֿפנ
 וכ = ן"וכסו סידע ת ל5רשי ינכ וללכתיו סיככמ ת6 וללגיו ןכו .ןוטיקורקו ומוגרפכ

 von כינס רז . ןכיכ6 סנקמ סיסנ :כװ סע י'דכ תרכתעכ ורכס ססנמו .דוסי
 וכיכסמ |

  0 OCTיל יל ל 0% לשלול יל לליל 533-0%%%%%--

 רואב

 "ונס סתוק ותו סרט וילע וק3 סנכ יכ ,סכת6 חלסי כ'תפו סיתפועכו תותופכו
„Sanוו ,סכמ וסמכו , ףסמ סקיכ ס'מ ,םקיר (אכ) .'נכ סגרותפ ןכו  

 .סכקנלו ad דיתילנו | סיככל סוקכ 3 .כ"ע ,(תיוברעװרט) לעופס 65 כעפס לקת
 6( nen" יקפס vpden יכו : סכות 937 וסו ,םקיר וכלת אל :םרוכה רמא]
 סנתמנ ,הלאשו (בכ) .[(לי ג" ומ סירכד) 'וגו ול קינעפ קינעס ,סקיכ ונתנה
 םנתו ינממ 360 :ומכ ,סעס |ןס ת6 יתתנו : כמו וס mas ,סעטסו סרוענ
 סגכותמ ןכו , (ס'נטכס) סיסכוקיפפ) סבופתו ןעוקפ רקיע וסז ,('ת '3 סי)סת) ni סיוג
 .('3 8י) וסעכ תפמ םיפ ben קוספ לע 3 ססרפכ Bob ס'מ ןייעו .3
 oo' כ Hm‚ 5 יכ ףסו ;תנכ5פ ןמ קר ,סנכט ןפ לזע טיס ,התננשמ

Tunסכנ יסס. ספוקמו .,התיב תרגמו ., ססוגדל . 62 סיולכב- םיופב, ן'יפג,  
 דרפנסו ,3לה תכז םנפכ סנקנ) mp רות | לוסו .Im„ וטכסו) תיככ ספל

„(MRילכו ףסכ ילכ  „amםתמשו .רכדמכ ןגותתפ גמס דוככ) ןיפיקלת  
 רסס



 | םולקנוא םונרת תומש ג תומש 42

 לאש ינסו תא יחיתו Dan on לֵאָרׂשִי ינקו
— ea bs הָוהְי. So omas 

 Sy ילגהא ya התו ונילע a .םיירְבַעָה
Sirכ קייג עב תרשלש | רה  oe 

  Danהוהיל הָחבנְו רַּבְדַּמַּכ = * —
 אל ירא לג ימת ₪ יִּכ יִּתְעַרָי .יִנאָו ₪ :ּוניֵהלַא
 תב on — למ DANS ןתו"יאל

Saיב אלו  | onאא ליטל אצלה  BEןמ ל  DIR.ףיקה אלי : 
 הלשאו יתחלשו

 היליחד א'נ אלו א"ג"ןיהלא א'נ ירקתא א''ג
 י' שר

  Inhזמר סכיתי ל"ו .םיירבעה יהלא) :סכת6 סיס דוקפי דוקפ ססל 5'
 תוכמ .  vo-ונילע הרקנ :(ןש ( ge(ג"כ  רבדמב) סיס רקיו ןכו סרקמ

 :סונס ותפמ סרקנ 605 .(ספ) סכ סכקפ יכנס  (erךלמ םבתא ןתי אל
 דוע לכ רעולכ סקומס ידי ול סלרמ יײפ ןיפ ס5 - ךלהל םירצמ  phtועידומ ינ

 לע ('כ תי:מכב) ועכ .קוכסי כ .ןפי 63 | : ךונסל סכתק ןתי 5 סקוסס ירי
 סס) .ךיפתג ₪5 ןכ . 82 (Bd)ערסל םיס!6 תג  „annסס סכיתכ ןושל ןנכו

 ע"יו  773 Birזמ יכ סקוס ודיס ליכסכ נו .סקומ  Ah nehסירפמ 6 .יתיכסו ידי
 כעוגו

— 2 2 222022 2057777007777 2 277077772 72.7,2200 

 רואב

unקפלי יסנפ ססרכ5 יסנמ 56  | wahrתונ6 :תירכ | חכטי סלועל כ יכ: ,בקעי  
 + (ן'3מכס). .סגטו 6 עממי כקעיו קתכי ססרצל .יסנפ וכיכוי ehr תורולס ללכו
 יכ ,גסלמכ Als oma סע סינכס mb "brand ' ןידוי '33 ,םוירבעה (חי)
 סכקמ ןוטנ ,.הרקנ .ןילוי '3 תסינפ . רוכעב = , 85% ןוסנכ סתיס ל'וי רסתל גסנמס
 סוס םרסס לכי ,(ו'ט 05( כ סרק hr ,('ד נכ רכדעב) סיסנפ רקיו : ופכ
 לע : ומכ תילי ,ןתי אל (םי) mh„ סעטכו Kos„ סיכעפו ףוסכ qihs סיפעפ
 סלוכו =, ('ז ל סם) :ידמע ערס סיסנפ ותנ נו ,(ו"כ תיקפרנ) ,ךיפתכ 62 ןכ

geb5) = סנווכס 'ףיקת סילוהד סלק ןמ נו,:ת'פ ,הקוח ריב אלו .סס .סניתכ  
 3ותכס תוטספ :יפל :סלופו ,'וגו יתיכסו ידי ת5 306 קמ: יכ ,סקוס וליס, לוכשכ

Ohנו רוכדכ כ .ךולס) סכת6 ןתי.פכ "זו < "במרס םוניפכ-  maדע סקומ  
 לודג כומכו (DNB עולוכו Dam ליב וכרק3 סעל רט6 יתופלפכ =: לכב יידי תכלס

 תותוקכו
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 : רד לק ar ₪ * 7 ל יתכן
mem imדר פאו ל ה  

 Ds תרמאו שש ינקו sole 4 חל
 sm םֶכיִתְבַא os nim is a וכחבר
 pe m יהל = "לא ל של בקש

gan 37יתדקפ רקפ רפאל בקע רו  

 םֶכְל ישעָהידרֶאְו Dans 17 רַכעֶהיִאְד
 ST nn ב
 תרלעא רפא ל SEES רעש Tan קא
 -זלָא םיִרְצִמ ינעמ םבָכְתֶא mon אל יֵאָרְצִמ

Ar Fle 

PINS 2ינענכַה  Anmירמאהו  
og pam יוחהו. mem בח Sn 
il בלה רכז כז vos 7139 dan m שָבדּו: 

a’)התא תאָבּו ףךלקל ועמשו )"א יתיתו ךרמימל  
 ינקזו

 : "5 כ'יק תונופכ תבז : 'כ 39 ס"כ רקפ : 'כ ת"כ פוי תפסאו ןרהא תודלות

 י'ש ר

 כעפת סו סכיםי) סידתוימ .לארשי ינקז תא (זט) :כודו MD ךרכז 'ס ס)ועל
 - ךלקל ועמשו (m) : פוככ םיפס ל5 סינק: ףוססל וכ רפפפ ךפיס סתס סינקז
 בקעימ סריכ רוסמ סו ןמיס 335 ךלוקל ועמסי סו ןוסנ ססכ רמפתס ןויכמ ססינֿפמ
 ףסוי = - סכת5 דוקפי דקפ סיסנֿפו (Do רמ5 כקעי = -סילקנכ סס סו ןוסיכס ףסוימו

 רמק
OD RD 

 רואב

 ,סכסוטמס סנקתמס תוקדכ סמ יכ ססיפת וכ ןיסו 5טכמנ 'תי Saba סלע םרפנ ןי
 רּגדמס כנטנס סנעס יכ , ונקככ רק וסו ,וכ יופכס לוקנ ול שי סיספ סט סנו

malsיפ) , סנססס תומיגט | תילכתכ ותומלע ת6 גיסמ סוס  Fissכמולו רנדמס  
 סומסס ןיג (m לדכס וס יכ סוכ ןנוכתסו , ומלע תפ גיסמסו גסומס לוסו ,סיסק

 ,רד ררל ירכז הזו .וינע סכועתסט סיככתמסמ דח6) יתיפכ לו ,וגנס סיפולקס
Inn 
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 Be : רוע רָמאַנ 69 |: םכָכילא

Diכ 07 ףמאת הב הׂשמלַא  en 
 אָהְלֲא יי לֶאְרְשי <

abaלַאְרשי  arm OR miהתא  
 ck א * Sins = יִתלֶא = םֶפיִתְבַ

yoםלעל ימש ןיִ ןיבתול בקע יתלאו קַחְּבי  
 4 כ יט ה םככולא ינתלש

 םלעל

 '5: 5"ע ןופודק - ' 'כ סיקפפ ימש הז ןרהא תודלות

a 

 ?ac ינבכ רעפת סכ Dh ס:פס סירבדכ נרסי 233 דינק hi סתיס ךכ סנסתע
 כמ ו"ינ רסס .םלעל ימש הז (וט) : (ק'ודו תוכרכ עפפמ ןכו // סעפ סיס
 ךמק 'ס רמו לוד ןכו הקנ ךפיס והמכ | - ירבז הזו : ןבתככ bp קנס ןסמינעס

 סנוענ |
RR RRR RARER RRR RAO 

 רואב

 סעכ דתי סתנקסס תכוסו תופימעס SYD תפכוס סע סינמוס לכ ת5כוס תננוכ סל יזמכפפ
 3 מד ו עגיווע רעד ונמגרתו) , (ןפועוו .ערכעהעורפ , עגירנעווהטָקנ ,טגיוופ ומד) סוס םולקס

 תסוגס ופכ) 8057 ןקמ סע 905 ,סיספ רזפ סיס סגרפ םולקכופ סנסו] , (ןעועוו עגיווט

 ןווכ , (פ"י גל ןמקנ) ספר6 Ach ph יתעמכו ןת6 Sch ph in ך"ע dr)„ ן"כמרס פינסק
 83 רז וכופכ יכ 3תכ סידעפ כר ןופנסו 3 'כס םרדמכו ,לככ סתנעסס תגווכ לע ומגרתל
 לע סלויע '6ס עכדעס ירכל) 937 .סיכורקו ,ןוכתפ וסו ןופפר וס יכ רונעי כו רבע
 בויס תכוס לע ןווכ מנ וס eh ת:מנס ורפכ םיכוננס סכועכ ס'נמבסו | ,תויפלנס

 סידעס ככ ןכו ,ימרפב סונקנופ ךל , תופכוס ססנסס לכ כונכי תמכו = , תוליפמס

 . סנמ ןסס תונופנכ ו5מ תל . ,(סלומס ורפס סכ רנתק) ינרעב ס"נמרס ןכו , יכרעב
 תופרוסס ןמ לת וככל יפכ "כ no ןכל , סוס םודקס סקכ ןסס תופכוסס לכ תננוכ
 תופמוסס ופעתסי ממ יכ ,תויסננס ןיגעכ .ורתפ) ספכ Macho סגכתעסו ,ןסס
 ליתעו ניוסד קוס 8:6, תפוס סEרופס ?ע ומנלתמ ע'כיב יספלמ | ןכו |, תורסלס
 ןוסל נע דח6ס pn , ןופפרס open וסו , כת ספ ,רוע רמאיו (יט) ."ןוכתוו) ינכלפ יוסמל
 2 ,ססיניכ דככנו לודג לדכס קי כ'פע6 ,וילע רבודמס דיסי ןופכ סח , ומכע לע רבדמ
 ומלטס לע סכוי on , סיס! דוקנכ סעפו ינדפ דוקנכ סעפ דקניו , ללכ דוקנ וכ ןיֿפ םודקס
 + סעל תנמ לע לות ופכל כ'עו ,וסס סקכ וריכופס | ותלוז ליכסמ Jan וכתסו
 יכ ,'וכו 3תכ) נק רקנ ים m כ ,וסומינעס רמו יו רסס ביפכ סעל

 ןיֿפ



 3 תימש יג תומש םולקנוא םונרת

 רָמאיו Yan רמא 2 משו ₪ יהל
EN TTS * 

TTS ee Dry 1373 רמַאו TTS 
"onרמאת הָּכ רמאיו | היַהֲא רשא לַארׂשי ינבל  
MS8 335 : ןובתרול יִנֵהְלַׁש  TTSינתלש  

 < רמאו
 םכילא

 :'3 "עט תוכככ היהא ןרהא תודלות

 י"שר

 תנפמ 'ונו תיפס סנפס לוכ6 תוס Don (ו"5 ןמיס (DER וכיכמ or ןוטל תמגודו
 : סיתיפסס ךרבה יכלו תוריפמ סכיכק סכלרסט תכחמ סקעכס לע תופ ךל סיסת כרסנס
 רפש דונעסכ סמע סיס רט תו סרככ סמע סיספ .היהא רשא היהא (די)

 כמפ וו סרככ סייד קרפל 095 ססל ליכזמ ייפ סמ ע"קברכ וינפל mh | - תוילג
 ןינס פנס נק רתויכ סשמ Din ליקססש (Bi -רמונו רעלת סכ תרממ ספי וכ
 'תי וכמופכ וקעד סתיס ךכ 15מ0 תי'קס תכססמ ותבססמ 62 יכו ךרבסי סקס 7957
 יתעד סגס תרממ ספי yon ככםיכ דיגימ כו דיגס ולכל dryd סיסמ כמ סיסֿפ

 סנקתמ
 2 0 <%%% %65-0יל 0500505664 605-000 056-055 550 66 50-666--

 דוואב

 (has דוכעטסו תולגס יפי תוכרכ יכ ,סתנקסס לעוי תופילמס לע סמלפ סללוס סלופס
 רפסכ תויסל ורזסו ,תוכקס ימימ סמול3 סיעודיס סיפולקס תומטס ססע ותכתש) טעמכ
 ױכ עכקמ ןוס | , סתלוז סונפ ןיפס סתעלמ = , ססיליקכו סימסס 6353 - סיקיוממס סיונס
 סקמ רע סתע |, סנוסכ רתכל סכז ךכיפלו סלועמ ם'ע דכע נו | , ותכומ63 ןפפנ רפסנמ
 )כפי וכמֿפי סלו | , ךפלוז סילכוע סלכו ,  ןופלו סמו dan רתסנו סלעכ ?ודגס ךמס ילס
 נע תיגסמו לםומ וססו ותויתלגו ותומדק ותתמל לע סרועס ומס סמו ,ךסנס ימ 6

„Jonזונ6 תכנ 'ס3 ןייע) ססינֿפ לעו6 סמ  windינעקינ 'ן ףסוי  pinרעש ןוסלר  
 סכומס 3כס נע סע סעקסס סמו ,סיכעפמס םכעלו תונעל 19975 סוכ ךירפסע סיוסס
 רשא היהא (די) .(סעמ כוטכ ו"ע קוספכ ךל ןכותי סיספ כפל סיס תלמל וטוריפ לע
 פוס יפו תוס יכפ ויסכעו יתייסע mh ססכ (mh ven ס'כקס וכ רמפ קרדפכ ,היהא
 , וילג לפס דוכטסב סמע סיס Ach וו 9953 טסעע סיס ל"זר וכפל לועו] 535 דיעל
 351 moin ןיש יכ ,סוס לרוככ ולכ ליתעסו 9300 ןמוסש  לוכעכ יכ [טס) .סנווכס
 סיס לוככ | ,דק5 סכ3 סינמוס לכ וכ ופרקי ךכיפלו ,סונכ ויפימ ורכע לו ,ופט
 סרידתס סתנקכס לע ןכ סג Dam -,תופילמס כוימ לע סלוי סז ידי עו ,םיסװ סוס
 סתעמ .סתכפ Ach תל סתכלו (pin סד לב סע ינפ סוס סענ רמופכ ,קספס 3
 oh ,קוס יכ6 יכ5 ,ככס לע mem dem סיסיו סוס סיס ינפ5 ככםיכ ססל הופל
 es ph סגסו bh„ סרק לכב ססמע סיספו ,וז סלכ3 ססמע םיספ 0095 353 ססמע

 יולכפס
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Sum nm m םבילצְממ byreng gain 
 ee לע armen .ןודבעת לע יי םבֶדְק ןּוחְלַפּת -

 תצָה ַײ om, men השמ (TAN a והוה רַהָה

am DTאנא אב  meגג ?רל  
 0 — : םֶהְל יִתְרַמָאְו לֶאְרְשִי ןנְּבלַא

man ןוכתול .יִנְַלש. DIR ינחלש סכיִתובִא TR 
mr רמ ומשההרמ ילדדורמאו- 

  2ןוהל המ

 רמא

an מ סירקע"< | < '5 b"קי mp ומש המ ןרהא תודלוה 

2 

 מל .Band תוכוס יסו ונע סרוק וננקפס סוס רסס לע יתופ ןודכעת סירלממ
 תמגודו

IDO rrr TÖTET PPR RRR RRR REEL 666-- 

 רואב

 וסו , (DE סנוגס סע  תויס) ססמע תירכ dep תוככי om ,סרותס ph 36רסי ונקי סמ
 םע ת'ינס םוממ סיסי ('5 יןמקנ) סנומס לנכס יפכ ,ךאיצוהב :.סיסנפ) ססל סיסי
 .כ'6 DON ,דליתעס תפרוסל רוקפס סע ף"כס .עומסו = , ככעס na תכוסל לוקמס

 ןמז ןסכ ןיפס עדי סתתמ6 לע סינמוס תכוסנ קדקלמסס 605 ,  ךפילוסכ רע6יק יופר
nnרסס לע סיסלפס ת6 ודנעי 6) יכספ ,רבעו ךיתעמ נככומ ןמו ס יכ לדיכג  

 סולו ,  ךסילוסכ כמ כ" ןוכנו = , רכעב ספיליס ןמז סיסי 15| ,סתנ ירח oh יכ
 רמאיו : םווכה רמא] . (ןפבמה טרהיפעג םיורפה טסריוו ולור ןפוו) בכרומ ןמוכ 55'8 סנרותמ
 .5וסת יכו ל סערפ Ip Ph יכ sh ימ ךתנפסל סוקמ ןיס סתעמ , ךמע היהא יב

 om רתוי סלודג pissen ך) ןיפו ,דךמע סיספ סו ?  וסומכ כולנ ךנמ סע רכדל ינ6

 + bילופ יכו סינסס ךתלפםל סוקמ ןי6 ןכו , pm דמוע תוענוע לכב pen קרובסמ
 סיס נסו ? סעכפכ dem זע Tin די תסתמ בכ סע יוסל om 31 סעלע י) קיס
 4 יכ ךמע 'יסקס תופס ךל סח |? )כוש לכ כפל ידגנכ דומע> וכי יפו .,ךמע
 ךלב)כ סתפ , תכד ספיס ךתול תלוק יתייס כ ךמע pro) nn ןי6 59006 , ךיפחנט

 ar 5 סיטרפו סינכוכ לולג .din ססלו סירלמ די תסתמ | ל9רשי ינכ תיכוסע .ךסכ
 יכ6 336 nun‚ לו nam כ ססכ ילו | , תוכ יכומכ סידכע סס סירעס ךימֿפו
 רפנמס רכוש תותעבס יתש) ךרו5 ןיפו ,לרקמ 3ש וטוספ קמוע yon ,ךמע סיס8

 ,יווכ וס לנמ ,ול סדקמ סמ .Ih רכוקמ וניו. סחטכס ויל , ךאיצוהב ים'סתנל

pm סע ,ומש המ יל ורמאו (גי) .['וגו סיס)פס ת ןודכעמ סעס 98 יות ch 
 סרועס
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 רמאיו (א) OBER לארשי רַמֲאַו ₪) : םבירְצְממ
 תָוְל ליִזא ירא Ki ימ ללאה כא שמ ל? FR 6 אמ | Ep שמ
 A ךלא וכ SS pen ראו .הערפ

reו לחש לג  gigינָביירַא  
 | ih DES ) + שבירצממ

 רמו כ = 00S NT ae : בי\ .8 קו ף
ne ppmא  aaלו ךמע  

L en Te Teףיקחלש טנא  
 ךאיצוהב 2

 י"שר

 איצוא יכו :סיכנעס סע רנדל בוסס מק סמ .יבנא ימ (אי) :ססמ ססינוסז
 סילוֿו סנ ססל ספעיס רשי וכז סמ mh כוס ס5 ףלו = .לארשו ינב תא
 and“ ןורספ לעו ןוספר ןופקר לע וניפס .ךמע היהא יכ רמאיו (בי) :סירנמע
 סו ךמע סיס יכ ינסמ ספ יכ יס ךנס 55 סערפ ג Ph יכנס ימ תרעפש
 ייפ za indes | םיללתו ךיתתלס mh יכ תופס ך) DEI תיקר Ach ססרעש
 -קזיג ph יתותילקכ ךנת ךכ לכו6 wahr יתותינס ספוט סנסס RI רטסכ ליפסל
 יכסס וז סכוס לע יל שי לודג רכד סירכממ וקלי ל6כשי) םי תוכז סמ תעקססו
 יכ רתמ רכה .סירנממ te en 'ג ףוסנ סוס רסס לע (ons ap סידיפש

obסתילותסכס ףסיטכמ ינפס קרק6 סתטנס לע תופס ךכ ךתותילק3 םיננתססוו ךמע  
DENN 

272207200 7077 707725777 7277270777277 0227222777720 

 רואב

 דומע)ו ךלמס Sin סגכל כוסס ייפ ימ ,יבנַא יט (אי) .[סס) תנע ינש
 למ יכו ,ומע ל3דל| סערפ 36 | סנכל י:5 יופכ 'יפפ ,איצוא יכו . 7 ןינפל
 יכ רמאיו (בי) .? וסומכ וע In די תתתמ ככ סע (bus שי קכ ו
 לע som תופס ךל סח min ןימ סוס קוספנ סימעטס כדס יפכ ,ךמע היהא
 תותינט לע mb לסס לע סלונעס <’ ןיאו ,ותיקתכ לע ch יכ ,בופכס ףוש
 נע ,ס'גקס וכ תיעפס תוקטנס Sb 05 יכ ,סיפכפמס כור וקכיפ ERS סמ
 תישכ Sch סרמס סח ,ךפע סיסס יכ :ן) mb בכ ךנמ דג לומע) ותקר*

 כזקכ יכ ךעינסל ינמ יפדכו , יתותינקכ תי)כתו ךיתתנפ יככנ6 יכ תופס ך) סנס
 .קמת לו יתותילקב | ךלת ךכ לכופ ליפו יתותלפ BE" "סנסס תיפכ
 ספכמס 5 ספכ ונע לתת סוס לסס ?עק |, תרק6 ססעכס ט ףיססו
 oran‚ סנע סמ תנו סע ,סיספס פל | ודדעפ ס5 Bun | לולנש

 סמ
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Anmיִרמָאָהְ  momינחהו  Im, RI TON) 

pamוס שת = ה ה הע ₪  
 Sa מרקל תלע ראב -כארשוחונב ;רקעצ

 Sa תי om, pobeng ' יִתיִארְייבְִו יִלֶא
 ST Trank םיִצְחְל םירצמ רשא

m pas העֶרַפ תל "לֶא ףחלשַאו הל a2 0 
Om na = פע ES Sim הערפ 

 םירצממ לארשי

 י"שר

 :התעו (י) : סתקענמ ינו יתמטלס גו יניע יתמלעס קנו ויבופכמ 6 תעד) (piano בע

 an dor ימע ת6 כוסו ליעות סמ רעלת סו .הערפ לא ךהלשאו הבל
 ספילותו

-992-00909%9095%505%0%56%56%%5%959%5%5%0 III 

 רואב

 ,"וגו ינענכה םוקמ לא] .[ס6רענ ופ רלתב סמנו יס ספי ,ספכמ תפיז
 ס56כ טכדו כלת תנו וככל סתיס 65 ילופ יעיכחס Dun סיפמע dtt ןפכב ביזי
 סיס יו pero Dh‚ כיכוס ,(ג'כ גכ ןמקנ) (eo יכפנע ךלי יכ : קוספג ןכו

 :טיתוברו ;\זימ 'ס Bonn עסוסי לע ולכקכ רק סס יכ .ס)יקס וסנכ וע זמכ
 1653 ןכו , ויתדסכסו ססכ מלכם סיתלכנס סע mn 5 ןכ)ו סנפ Er ורע

 go סוס יכ וכיכוס Bis כתכ ע'כלרסו , (ץכמכס) ועככע סימתעס 75 זומבי
mןענכ ןרפ תפרקנ ןרֿפס לכם יפכ ,ןענכ 5 סלוכט ף5 ינענכס ליכוסו ,סענסס  

dns8" וכ ויסו ,ססינפ ם'ע לעכס  ‚onsם5 סלע —* םי ססמ | סקשסו  
 wm 0)6 סיכתפס סעפמסו , סעל YO טדגס יפ) ןטנכ 13 156 ח'ע יטרפ
 יפעלי לו ,ןודי לוס יוכפס ע'נפכס דוע כתכו ,ןעגכ ןוקלכס ססינק סקצ וכו
 ייס יקכע ססש ספ mon נס | 'סס ws רפפמ mh לוס ינפ or„ וכ ןינמ

npירמכ  „nnרטפלו  NEסתכטמ גותכסמ , לדג רונעכ  Tenסכסס 313 , 
 לש סיס ,תומוקמ bes דועו ,('3 נכ DE) Mn סי 39 175 כחס
 , ןולימ יזכפס ןי6 יתעדנו , יערפ סמ וכ ןתנ| ,ינענכ סס3 5( ע'בכב קחצ

 רככ ,ילא האב לארשי ינב תקעצ הנה התעו (ט) .[ס"6 "קב לינפ ככ
 2( סתעו 'וגו סנס 4 ,סתעו pbys לפכסס )6 nung‚ סתקעל תלו 6
 ג 'וכ | שיירטעג וטד ןט ײװ) ונמנכת רש5כ סנוכס תויס In סלומ har ךס)ש6ו

 םתקעל * תעס נרק סס ,ילא האב :פווכה me .('וכו 0005 עד עהפב
 יה



 חי תומש ג תומש םולקנוא םוגרת
 on וישְנג יִרֲא nn ןֹוהיַחְלְפַמ

ERו וליִצַהְל דֹרָאְו ₪ 1 ויָבאָכַמ —  
DNS 79 sa malתלעהלו ! ds 

More werאוהה ץֶרֲאָה  paysבוט  
 * עראל איִהַה אערא ןמ
 — תרכז ץֶרָאלֶא any עראל = תוותפו = תב

Wan um Son Nינענבה קבוקמדי א  
 יתחהו | יִאְתְחְו יֵאְנעגּכ רַהַאֹל

 יארומאו
 י'שר

 יתמס יכ רמולכ סיסיק עדו ומכ .ויבאכמ תא יתערי יכ (ז) :סוקמס .אוה

 בל
EHEOHHIEEOOTLO VIEL I EI III HI FIHHITTT FOL — 

 רוא ב

 ,סיכפ עדיו :ופכ ,ויבאכמ תא יתעדי יכ .יתעמפ ספופ סיקנונט ינפמ סיקעופס
 ,'וליצהל רראו (ח) .ססמ יתענעתס: ו nn נפ ףיקפסכ 3( יתמק יכ רמונב
 ןש סוקמל ב סעוקתס ןמ סליכו cd) ers ₪6 ,לכס fin סמס דטכ
 תל סנופס ףיקשמסמ סלנעתכנ | תוקפו 6 ינע לע ספקפססו סכטסעס תונפ 6
 סלילי ךלנתי ספסל סלקםוס כותכסמ תומוקמ סכלסכ ןכו ,ih„ ותכטתמ תמנמ
 פי = תיק6רכ) m 'פכ וממ3 וגכתכ רקפכו ורפסכ Sana כרס רכז כעקכ , סוס ךכלס לע

 לונכפ סמסנסס קיתכסל ןוכ וס סג | ,(ןפנפיטרפ ןיב ךיפ) "יתילנתפו  ת"סו ,('ס

 ךכוכ ןיקע רעפ5 wis eds‚ 9375 ךקנמס 937 ויס ch סלופו  ,ךרנתי סעל
„Arsספ דרפו ועוטפכ סעמסו  Thןכו) סיכנמ דימ ועפסל ידכ ךס ככלל  

 סיפוכפס יכנס פלוס יס סנ (|פספb!עגבפרפה)- תיוגכעפס סלמסו ,(ס'נקרס עריפ
„miלמול סכוט יס ןרלס תק סלקפ חנק , 'וגו הבומ ,ץרא  hasוכ  

 ,3תכעב ל6רשי לכי סמ pp סכתכ ham ,ס3 מי וס כו ,075 לבל ספימ
 סנכיו סיפי סימסו בוכ סעכמ ס3 | עיט סנקמ ןרפ .םיס5מ ספוק psp ךכ רסל
 ןיפ 3וכס לעו ,סיכס סוכמכו ותל3 תי כועס סעכמסמ רוכעכו תופסכב בנפש
 sung לע ךכ לכ סנמס יס יכ מס ,דלמ סופו סינמס סע סינלגס . תוריפס

 רסלי לעו סורית dor ןגד לע 'ס בוס לע סתופ קנס סנסו סותוכיפ עכדמ  סלוכ
 סנתעת תֹוכימסבו ,סכז (DD כלותסו a„ ופרס ,תבו] .רקכו ן6  ינכ עפ
 תוכימסס ןיפ לכ6 ,(ו"כ גכ סירכד) ,ךער תמק : סלפב ,תתפ) ןמקסו ן'יתנ 6'סש
 סמק ,ךעכר תמק :ומכ in‚ תנמב סנעות ach ,תגס סכורכ ןינקס נע סרוכ ספ
 bon ha 35 bs תכסות 'בס סלעס won לנ5פ ,ךער) רח ופ ,ךעכ ₪
 כפות תפי וס סוס תוכימקס ןינעמו , םכד| כנס רכמקו war םיס סע ערפתו טבק

 תפיו 2 ג
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 בקהל רבא m בנכהז-דלַא רמאיע ₪ 4337
 ארתא ירא 372 BR = Os ב מ וה לעמ על לה

NER DIPSדמוע התא  apaרַתֶא יקולע  
nN 2ה שה  BR ER 

“sak aב: רכה הבר  Aהק של  

ensקל ו  = SOON no 
Das TORיהלֲא  POSאָהְלאַו קתצד  Spy 

 ?mes השמ ןונשכה ip השמ רתסיו .Spy יהלאו
oo 0 ceא  Reale 

 A ליבו הר 2 :כ וב דב
DER N.) =םיִהלֲאָה לֶא : Sep II 

RT AST NN ₪2 אָלְגמ ַײ רמַאו a 
 my דובעש תי ימדק יפנה mi יגדל רוונה

 ,a ןמ ימרק .עמְש מ "תעמש .םתקעבה תרָאְ
 ןוהיחלפמ וישגנ

 pn רתסיו : 'כ כ"ח תוכככ לש : ' כ"ק סיקכז - "8 ו'ק כ"כ - סע תנפ ande ןרהא תודלות
 - ןוכתפ קכפ סילקע 'וגו האר - ג'י

 י"שר

 שרק תמהא : ךסיז לפי יכ לורנס לסגו ומכ כוסו 'ףולש . .לש (ה) = : dt בכקתסנ
 לוס
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 רואב

 - וס ףו) כינע עג סנפ3 din rn לש .  סגס m .םולה (ה) .8לקנס
 יכנא](ו) . [סניכט יוניגו כונס ס+רמס ידי לע סעלקתנפ ,שחק תמדא . םרוכה רמא]
 סוקמכ לימי on 25 ךיתונמ ob ומכ עספס 77 לע | ,"ות ךיבא יהלא
 ךינ6 דוד יסנפ ןכו ,:35 עיפ) וֿפכקי סלכ יכ ךיתונֿפמ 36 )כ יס סיר
 וסנממרפו 56 יסנ6 וסמקו ינפ סז ;(כי לכ '3 ס'לו'סת) סיעפיו 'ס כ 'כ סיכ!מ)
 לקס לוס יכ  ססככ6 ךיכפ יסנפ יכ מפ b'כו ,יתונס יס55 ,('3 וע ןפק))
 סגסו .(ן'3מרס) , תונ6ס רפ5 mh ףכילו סק3 וכיכוס ךכ כתפו 'ס Des (רק)
 A סכוי ,תנתפס דע ויכתלכ סימעמס ןע רתוי קיספמס ךינס תמנע ףקוס סעט

 ,םתקעצ תאו (ז) .['ז ץכמרס תעלכו וערפ .סס ויכקפ סיבסו ס)וכ din ךינפ
yסיקעטפ  



 1 תומש ג תומש סולקנוא םוגרת

 me הנני דרסא נה תי יהו ב
 עודמ הרה "לדגה הרארמה סא הנמל
 SD Een רעְבְיְדאָל ns ירא אה ס
 mp תוארל OS החי הל Se ל
 om ia םכיִהלֶא OR sk אָה רמו הָשמ

Somרמאיו הדשמ הדשמ ראו  
 יננה

 : ס פנס אריו ןרהא תודלות

 י"שר

 ןלכמ סכוספ .אנ הרכא (ג) . :ספמ הקל רח -סכ mn ₪ ומכ לכלנ
 כרקפסל

re 

 רואב

. [6b תלעכ קכ בותכס מסעי ל  סידיתעכו סירבעפ יכ | ,רכע WÄRE 
 תגנוק תנסנסס ף6 ,לכא ונניא הנסהו :םווכה רמא]  phלכמ סגסס 75
ossm לסרטי לכוג לע סוכ ומרי ,ככו mob סיסס סו לכ סע ,וכ סלעונו 
  6ףפ ,סירנמכ  Dassסתימססלו סתונככ סילוכי סנימ 75 לכמ ססל סיקילמ ,

  85 demסכפו כ סרוס5 עמלו סמותסס ןכ) ,ספרמס תנווכ ןינס  phסלכמס
  Iranסעקס דע ,סנסס לעני 85 עודמ סוס  mbימע ינע תפ יתיקכ ספכ וכ

 ויכופכמ תל יתעדי יכ 'וגו  3030 omתיגסמס = , לכ5 וניל סנססו ז"כעו , תכסלטסו
(n 1 סיקוקפ pad) m סיכלמ דימ וינס דרפו  ,סלמססו סכסלכ ןיעג :וילע ײפ 

 הרסא )3( .[פוילגס לכ לע סג 'כ ,סנסס ספר זמוכ לב) סירלמ יוכיעו תולג לע לו
 יס ס'מ סיכת ספכ ס6 ,כס תרוג ,אנ  pinand'ן סינסת) ינפמ וכוס ופכ

 סכוכ ומכ „370 ךפסת תולוקנ םנקכ 55 סיכתפ סו ,ינממ וקתכ סעמס ,(ט
  9סוקמ 56 ימוקפמ סרוספ ןלכ ןכו ,ינפ פנו ךמוקפמ רוס ,(תי'ד סיטפוס)

 סיסרעכ ק'דרס 3תכו ,סנסס  EBסכולככ יכ רוס  hmסכס יכ  harךפס
 תוקל) 736 ונינע  eosוס וס  minsסכוס6 | עוכיפו ופע רתתסמ ס'תס יכ

 כקנ ךללפס ,'ה אריו (ד) .תופרכ ופוקממ כס תופרל כס יכ ןכו יתוקממ כ

 3תכ לוע ,ס'כקכסו ע'כפכס םריפ ןכ ,וכרקצ ימס יכ ךכלכ ומלפ סמ לע

 ספכ סעס ול, ע'כפרס  m)כפות  רמקנ ןכנו ,נפ ןפרקל ךלנמס תל סופו
Am כפת DE קכ  סלעס ספ טניס סיסנפ סס סז רחו לתןימס bes סנתתכ 
Dh mm ספיכקס לפכ ,השמ men ."qus םכ ו ףוג ונפש םודק ככ וכ 

Tom 5%.קרקנס 0 םיג  



 סולקנוא םוגרת תומש ג תומש 05

 Nena ריִעָּב NIDS הָנָסַהְ vis רעב הנפה הָנהְו

 לאה הוחל אנא הֵׁשֹמ ae DEN ּנְניַא
 קב הרסא

 :ו'מ כעפ סדקע .'6 ז"ס תנפ רמאיו ןרהא תודלות

 י'שר

 .לכא 20953 mb mp סוקמ רקס ןליפ לו + הנפה ךותמ | : ךתכ) סלומפ סמ
 לכסכ

-->22266%%6%56%969%900%995%5050905905095090005005605659606-- 

 רואב

 תוכימסּכ | \"ית) | סתונתסס תייפככ סנקנכ 'ססו הוא דרפנסס (יכ צי סירנד)

 Em 03 ערכס ןיקו , העפ ןנקםמו ס'כ) יםכמ ךרלכ ,סממטנ סרעס "סו
 כקו .נפעמסי eds וס סככו , עני ןוק ןיפ .הנסה  .[סיגוכ) סיכרלב

 וכפסו ob„ לדג סוס ןימס יכס] ?ענמ3 לעפס ד'מל תופרסכ ins‚ לע יניס רס
mnסילנמג סע לק סינכקס יכ ןרֿפס  Posסיננפתמו סיטקפתמ סיקה סיוק  

 סנסס תכול מת סיקנת סמכל סינלס 136 ob ,סנסס תרטכ ,סידיכווכ
 סנסס רעכי 59 עולמו ,קלודל סעטס ,שאב רעב .[סססמ לת bass סיוקכ
 וכיפפלט 'ת תתסולכו) ,לכ6פיפ ינססו רע ןוקלכס 'ת ןכו ,!כֿפױ ףרסי 5

 ול (ןכננערברעפ) ילעסו (ןענערב) ןופקרס "ננו ,(8יס  יסו ,דקותימ | ינפס

 לימת וס ונממ 3קס סג סוס קרסס ע'נקכס תעלל סנסו] (ןעדרעוו טרהענרפפ)

 pפכ דעסו ,סלכופ Eh ומכ וס סכעוכ th יכ 3תכו mo‚ סיקכויס סילעפכע
Spanכעי  (נפ סינסת (No )נותכט 3 Sonויכתפ  Armכעיס ), סגסו tho 

 ,('ז דע ס5) ךטדקמ ם3 ומלק : ומכ סז יכ ויכינס ר )כ כעוב סנס3 סיסס
 eines ת"יכ has ןפכ ןכו ,ךסדקמכ Eh wht קיס ספ סנווכס יכ כו ,עכע
 תונינס ףרוקו רעו Dh סגסו וכועסו „3153 כסתנס סנסס תונינס רש6 לכ לט
 קר  ,רענ כס סיטרקכ ק'דרס תעד ןכ Ya ;ףכסנ 6 סנסס קל ,סנסס
 52 ורעב רע סיתטפכ : בותכס ןמ | ופיילכו ,סס סילפוע סינעפ לקסמ dot סכש

 : בותכס (van סיסי סנ) סיתפכס לוסו לועפס לע ורע נס ,(ד" וס סיטפופ)
 (' 5 סיעשי) סנכמ ןיפו ודתי ססינם ולעכו ןוכיגכ ונעפו MID ןסתס סיסו

 כעבת ,רעי רענת  םפכ 'יפו ED)‚ תכעגס לעו ףרוקס ןולס In mon נסס
 ןינעו = , סינוככ ןיכנלו Emen„ | ת"יכ ןורסס תועוקמ סמככ וננמס ומכ ,רעיצ

 ץע סנו רעוכ ם amd כונו . ףרטכס רכדס 56 on ףרועס ₪60 56 סקיתי רוענס
 Jon ,5ק3 oh יכ םס לע רמפי 55 ףרפ םרופ ןכ  ןיפס סמ ,!קס 733 ןסײט ,רעוב

Yonומכ , לכפנ .לכא] .[נעפננ קב  : Ahספ 0 רז ,('ג 6'כ סירכד) סב דנע  
 on‚ תסכוסכ Pb 36 , ססועכ לעפ ןיננמ וסט ותנווכו , י"סכ ,(נכ 'ג תיטפרנ)

 ן"יעס | ןכלו mw„ רפת וס an , ססנס ן"יעס תתפ תייסרכ סירנע סעס יכ

 סלופ תלמ סנס ,פ'סס (Ho , סלומק סיִסס למול ךפפי סו , סלומכ

 סנניפט



 זט תומש גתומש סולקנוא םונרת

 ns] ןאצה"תֶא aan pa רפש רחל אש תי
— KB Na) —X 

 ארוטל  STיהֹולע  eeרה א אָבִיו
 קרנר )ב( :קרברח םכיִהלֲאָה :ברוהל = ויד ארק
 2 וילא הוה Rn ייד אָכֲאלַמ —
 אָתְׁשֲא תיבוה שב הי

aD.אָנסַא  NM NMתדר — ךותמ שא  
 הנהו אנסא

 sh 'ס ק"כ תבלב : '6 ז"ס תנפ ארו ןרהא תודלות

 י"ש ר

 רה לא |: סירת תולקב וערי 5 לוגס ןמ קקרסס) .רבדמה רחא ןא) ג
 eb לס וכ) 5 תנסנסכ .שא תבלב )2( :דיתעס ספ לע - םיהלאה

 (ו"מ לפקותי) וכ קכויכ וכל םי ו"יתס לע סמפת לקו סנפס 3) .סימסס בכ ועכ
 סמ

1000 00H HIHI ICH HTITGFCHHPCHTIIHH ICH OOS SOE 

 רואב

 ספוט סוקמ לוס 9370 יכ, בפכ רגד םרפ סיסכסצ ק'דרס ,רברמה רחא (א) 3
 וכ כיעס ןמ (pin רכדמ פרקי תומסכס סעכמ סוקמ ןכו , בסוגו דכענ וניפס

 Sm יכ ms | כתכו ('כ' וט- '3 לפומש) רכדמס תל 7197 ינפ לע : ומכ ריעל ךופס
 59 ph גככניו | * תופס3ס סע גסוג סעוכספ יפכ תומסנס סעכמ סוקמ לנלמ רקנ

Indרתכ, + ומונכתכ ,רנדמה  MDBספ יכ רכדמ ןיפ יתעדנו < ,ד"כע 'רנדמד. יעכ  

 סס3 טיט תומוקמ סיפעפל ספ סיפלמנש קר ,סיבכ סיקוספ סידיעמ רסלכ | ,סמס סוקמ
 לע ,םיהלאה רה + ["פככדמ ירוחפד יעכ Bo רתפ), ע"כי סגרת ןכו , ןס5) סערמ
 ןכלו oninn3„ ד'מל סוקמכ תפסונ ם'ססו ,  כת כקנ רסס , הברה .דיתעס סמ
 (mon ת"ינס םנלו ,הַּבל דכפנסו ,33) ופרס ,שא תבלב] (ב) .יע)מ ס)מס
 וקספו ,("יפס סיעטי) ninsn סיעורז MAIN ם"מכ ,ןנג ןמ , 733 ספ ,פ'ע ת"ינס

 , (ע'נֿפרס םכיפ יפכ) m '(  5(קוחי) 7029 ספ סמ ןינעמ סו סיסיו , הָלַפ
 יפלו (ס"י ו 6 mb MR 5 וסומכ סנס ,קרכית3 סו פ"פס תתפ3 סוס הו
 p63 רעכ : כל טס סלועו ףונ לכ עולימ) כ"ג כמלנ win סדפס ףוג Dim כנסמ
 ססילוקס 35 לו | (ד"י תי '3 )סועש) סנס 33 ,('י ד סירבל) סימסס 3) דע
 ומכ ch תב: וטריסס םיו ,('ס ופ ןמקל) סי כלב תעסת ופק ('כ י נפקוחי)
 סמ)ט mw ,ססיתועופ סיפלקתמס Diesen ןמ סיסיו ,סככ וקרסו ch תכסנכ
 ירנדכ him ,כותכ3 מכ )₪ סע Sb קרקו , ססימודו , סנכ 369. ,סלמס
 729  דרפנס סיסיו ,(ל'מ Yo ק'כ). | sn ס3נמס סכנו לת 3  ,סגפעס
 ךטפנ תנא סלפכ ,דנכס ?קשממ סיפנס תומסס לככ  סמס  תודככ) ן"יעס םגדו

8937 
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 רואב

 תומנ סנס ורפ6 יכ ססינע Sch סעקס סדונעס ןמ סוי סוי }רשי נב ,nahe "זו
 סדוכעס Dh ססינע  סיקיתמ סס ךפ סלונעס ןנינעמ }קסו ט3כ סקו סערפ
 סיכנמ ךנמ Dun יכ, םריפ ס"כסכסו ; וכול ןפכ דע "סנומלכס ןמ סנורתפס

 ןמקנ) 'וגו סיענֿפס לכ ותמ יכ ph סעמ) ס'נקס רמת סעל סעדקס וס 'ונ
 לא םתעוש לעתו SAN ע תיטפרכ) ןענכ ינ6 וס em ד'ע ,(ע" ד
 סקע , םתקאנ (דכ) . 0 רזגו od ת)נוקפו 9959 סת)פפ ons , םיהלאה
 .ססכנֿפ סע ,םהרבא .(כ"י דכ (30h וקני סיתמ : ןכו = , 36כס קזוסמ ככ
 , םיהלא עדיו hs 873 יועעס ספתס תל , לארשי ינב תא םיהלא ארו (הכ)
 , סנקנכ ססכ ותסגפס קיכדסלו סנממסו סכספס ןיע ססינע ףיקטס) םודקס וכוטככ סנעפ
 תלמכ טנתכפ סמ (ס'כ ד תיםפרנ) | ליעל ןייעו ,('3 ג סומע) יתעדי סגה קר : סעטכ

 .076 עליו
Inh 



 «  תומש ב תומש פולקנוא םונרת
 ׁשיִאָהדתרַא ”may קרשמ Sms הָשמ יִבְצּו מ
 זרי = בזו אָרְבִנ םע
 :השמל וָתְב 123 תֶא N red היֵּתַרְב הָרֹוּפצ
 "ms Sp" ב m ₪:) ארה רַב תלו ספ

Buy may nרג רַמָא יפייםשתנ חפש יא  
MI TIT TONעֶרַאְּב  

 ב הורכב yasa יִתיִוָה אימויב הוה a :הָאָרְכּונ

 Dan Da םיִמָיַב IN כ תרמו ןוניאָה איינס
 ah 55 5 6 יהנו -םירצמ: ךלמ תרמי יהא הומה

 י'שר

 יהיו) (גכ) : ופוטרכ oh יכ ןידממ' זוזי כס וכ עכסנ ס55 ןוסכ וטרדעו . רכדל יתנלוס
 סעוסתכ לפרסי וכרלוסו סיללמ ךנמ תעיו ןידמכ רג DEN סיסס - Din םיברה םימיב

  DEMתויטרפס וכמסכ ךכנו ודי לע סעוקת תפכו) 'וגו סעוכ סיס  da(ןפי י"סרכ :
 סתקקנ

Mr 2.7. 7.2.7.7.7.7.2.7 2.202.002 0000 0002070002222 002 000200 202202 2 20 20 200 000027 7 Zu 

 רואב

 רכס ןסכס וסע ןכתי ,שיאה תא תבשל .[ןכ Ba 'ונו סיפלקנ von ול
„nm him , Don)רפפלו  Biosדורט סיס ןסכסו ,וכתי יכל לשוער  W093תינכ  

 fly נותכס לק סנס ,םשרג] (בכ) . כותכס וריכוס 65-ןכ כע סע סיס ו ,ויספ
 :תסמ ת6 ססמ קקיו , (No ם'מכ , סירלמל ופלכ סרמ כ'ג דלוטט לועינפ תליכ ריכוס
 תדי) סג ספ דיגס) כותכה ךרלוס 35 י) ספכיו ,('כ 7( 'ונו סכיככיו ms תו |

 ,ופינס טקכיו 'ס ופנפמ 973 וכ סרקס Pob רכזגס רופס) סמדקס (Ayo קר סקנג
 ותו In נק ססכג סז סיס ע'כית תעד יפכו ,סנכ תלכע ph סתירכסכ ותליכס סרו
 כפס3 רפוס ןכו ,למ רועינפ תפ dab ,ןופרס וכ ph לןמי כס וכתוה תרזגצ
 סיכלמ ךנמ סערפ סקנו |, no ph ססמ גלסק 0065 ,םהה םיברה (גכ) . [רקיס
 סיסע ךנמס ספע ppm וכע 07300 רכדפכ סנס סיפק ןכ סתע סיסט דע וינפמ תרכיו ,וגרסל
 'וכו ערטלנט וכמל זמ ,םירצמ ךלמ [non .סנמעכ סתע דע וחנפנ !פרפיו.ונרסנ קמ
 'נס 55 סנס 'ס רמפעסס , 'וגו ותנקיו , 'וגו תעיו רוגס סו יפל 3םיתיו . י'סכיפ ןכו , י"תכו
 woche‚ סגרתמסו 'ת ןכו ,םממ סתימ 'יפ טפפס יטכפמ ל36 ,סיפוכתס ן"יווס ךרדכ
 תפס ופכ רע6כ עטפס ךרד ,Ion לזו ,3'ז ן'כמכס 'יפ ד'ע סירמפמס Sin ונסיתיו

wohd Pyoעיטרמ ףיס סד6 ךולממ דקמ  Inוכל וככזננו ונתוקת סדכ6 ורמ6 יכ ןוטפרס  
 כפיס רפס3 רפוס ןכו = ,ל'כע in תקפנ וקנ יכ סתקפנ סעט on , סייתמ תומ וניו

 "זו
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ne maןחא : םבויה אב  aאמ"  
 אָרְכַג אָרְמִַאְו ₪) 277 ּ
 NTD אָנְבְזיִש הָאַרְצִמ יִרצִמ שיח ןרמאתו ₪

MSםיערה ְךִיִמ  Noms as SIT HIER 
 FR יֵקְׁשֲאו אָנְל 897 : 1880 — קשיו ול הלר

Saרָמאנ ₪ ּהיִתָנְבְל רַמֲאַו 0( :אָנֲע  Yaיאו  re usr aces 
 ןרק אָרְבְג m Pop שיאה MS Ina" הז קרמל
 : Nurb Em היל —8 (אכ) son Dann‚ ול ןארק

 יבצו השמ

 + % ס"ס סיכזנ לאויו :'6 ד"ק ןירדסנפ ןארק ןרהא תודלות

 י"שר

 : ותסרק) סינוע .סיעסש כקעי IE וערומ וספ וכ Yan .ןתבוע הז המל (כ)
 .לאויו (אכ) :לכופ וס בפ סנס oh יכ 5"דכ . סכמ anh her למס . םחל לבאיו
 mon ולו = + ןילו כ | ללוס (ט"י סיטפוס) וכ סמודו (וטמסמכ "ס) ומוגרתכ

 יתלסוס
ddA ARE RRR Do RD RD hh 

 רואב

 לפדמב) ינידמס נועכ 73 כנמל 3ותכו = , (6" 7 סיעפוס) ססמ ןתמ כנס יננמ
 יכ6 יסנ6- :ומכ ,וכ3 ,ט3 ןכלו ,יכ6 ,ויבפ ינפל 6רק) ןושנס ךכל ןכו = ,(ט'כ י
 סיספ ךדוכמ לױֿפ ינ סיס Bin ,('3 ס (Ihr יסוכ5 כנדכונכ ('י 33 ,תיטפרכ) ססרבמ

ah('ס עכ תיפפרב) רוקנ 13 ןכ) ת6 סתעדיס : וכ , ןכ רקי ןכס ןכ ןכו ,ר5ם)3 , 
 ןכ vos ,(ס'כ טי '3 לומס) לופס ןכ תטכיסמו , כוסנ ןכ וכ ןכ סיס וסו
 הלד םגו (טי) . (ג'מ 82 תיפסרכ) לב סיננסו יתונכ תוככס :ןכו , לופס ןכ ןפנוסי
 ככל סיטסרכע סימס וקיפסס נע 1" קוספכמ vhs תפ קסו ?נככ סו סג ,ונל הלד
 תותנכ MIN יופכסו ,עיכ סל ןיֿפו ,סנקקמ סלו סלמ ,ןארק] )2( . 1650

 וסע pas ף'וקס pn , לוגס יסו ף'ל5ס תיקרכנ wm ,ףוסכ 5"ס ן'וגו ף"נפס
 פונתעסכ ךרכוסע (סעוכת ונניפע) וסת סוקמב כ יפ טבעו סכיתכב תועונתכס טעמס

 'יסנ נו , דוקָּפ in ּודקֶּפ יִדְקַּפ :ומכ , ס)מס ערכ ןיפוט '3 וכנתתי כס , סעוכתל
 סרע +9 ,ןאָרְק תנמנ : ומכ) bענעג (ah ano "סל ven She לו ,סבקנל ד3) דחה

pm)5עכמכ תכעפנס ('כ ת  Inhסימלטב ןכ נמנו ,(סנתכנ סניפס ף% , ן"מקס  
 סמכסססו pod ןײע ,תבשל השמ לאויו (אכ) .[(נ'כ.ל תיטלרב) ילוק ןעמש
 :ומכ ,סיכופס3 Ad נותכס ךרדו וס ןנומ יכ וכ Sant עידוס כו כותכס 5( 2375
 1יכיו ונינע ('5 ו (neh 'וג\ סיפכקכ won ךלמס % תוקורכוס רפס 6 יג * ךעסיו

 וכ



 א תומש כ תומש

won ta NIT 
na rem m 

raכְׁשו = הערפ ינפמ  
 : רָאְּבַהילַע בשלו ןידמדץראב
 aa עבש ןידמ ןהכלו ₪

masamדנאְלמתַו הֶנֶלְרִתַו = 
 ?רוקשהל םכיִטָהְרָה-ההתרָא '

 םיערה ּואבִיַו ₪ + ןֵהיִבֲא ןאצ
painןעשויו השמ  

 MINEN ₪) : םנאציתַא קשיו
ash mas sus 

 עודמ

 י'שר

onתערפ עמשיו (וט) .השמ תא 'גרהל שקביו | : וילע וניסנס . 

 םולקנוא םונרת

 ןיִדֲה Shane תי הערפ
 השמ תי לַמְַמְל אָעְבּו

rwo pnןמ  DR 
Ayאעראב ביזריו  

 : אָריָּב לע Don ןידמד
(ro)עַבָש 97 אָּבָרּ  

son ISDN) 133 
 (Nam זרי "קדָאְלַמו

 :ןְתובֲאד אָנֲע הָאקְַאְל
INN)אייער  PATE 

DRקרשמ  J 
eisןזרנע זרי  : 

 לאוער תל ISDN (הי

 ןיּר המ om ןְתובַא
 ןותיחוא

 ( omךכל :
 :סעכפ כרקמ ינו ססמ לממש וס sand וכ סענס נו וגרס) רניטסוקל ורסמ

 נקעימ דל .ראבה לע בשיו
 !סודיכו "עמ וכ םריפו 1036 כר

 .םושרגו (זי) :

 : יודלנס | ינפע
 סעל

 : (כקעי בשיו ומכ סס בכעתנ
 . pro ןהבלו (זט)
PAןרקב תויופעס סימס תוכוכמ תוכירכ  

 - ןירמ ץראב בשיו)
 : רפכס ןמ ונווז וכ גוודמס
 :םיטהרה תא :ספמ

=—20999949990999999999999790099490909 RB hl 

 רואב

„(Ihךכ כתפו )כ ,ןידמ ץראב בשיו  

 ספו 0630 לע 369 ס)תתמס רעו

 ןוטנכ סגכותמ ןכו
(m)ל: ,םושרגו  

 dhyd נרעתת נס ע"נפכס נתכ רכדס תנסו

 תינמ ןוסרנת ימע יסנ
 יוכס 55 ךכוכ ןיפ יכ , תפסו םרופמפ 1305

 הטוו) נכס ןוסלכ סגכותמ ןכו , ,6עטוקנ"
 , ןידמ ןרֿפב עיט רכלס סיסנ ךסיס טרפ ךרד םרפמ

 ,יסס ןרפ3 שיתנו Seh hin סז ידי לעו ,עריאט סמ עריֿפ

 . 5'ע דכוע וליפפו ןסכ פרקי לנוע לכ ,ןהכלו (זט)
 ,תונקנכ סיופכס ן'ןגס תתפ יוככס ס'ענ
 : ומכ ,ליתעכ סימעפל תכסוגס ו"יתנמסס תויתוקמ ן"ונס סע

 ן'ונספ

mach 

  mon('ט 3 סכימ) ,
 כיתכו , 330 וסו = ,ותומ סיס וכתי יכ ,סיס ןסינפ sah ,לאוער (m) ייפע יש

 ינכמ
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WANTבטנו 'פירפע  er Pe —— 
r 1יי  — 

 כ re man mb yo רמי
 רגל ְךִיְוְׁש ןמ רַמֲאַנ = ךמש ימ San) (m) הת
 יִלמְקִמְלַה אָנָלע יי בר ונילע nal רש שיאל

 אָּתְלַמְקַד KEINEN תא
 השמ לח הָארצמ: תו 2 Sa הרּתַא יִנָגְרהְלַה

TS AN93 בה  DS)עֶרְיהיִא אָטְשיקְּב רַמָאְו  
a a OS ראו Fein 

0 : : 

 הצבר:  ₪ הערפ עמשו
: ZIERT וק — 

 תא

 כעק סדקע ארייו : סע ןילדסנס עשרל רמאיו :'כ ד'ס סירדנ םיצנ ןרהא תודלות 2375

 ירש ר

 דיתע  Dhסריכמו ןתד -םירבע םישנא ינש (גי) :רייגתיס ונעמ  daןכיתוסס
 .הכת המל :סיכירמ .םיצנ :ןמס ןפ  abתמרסכ עפר רקנ וסכס נק יפ לע

 שיאל ךמש ימ (הי) :ךסופכ עזר .ךער :די -  monינגרהלה :רענ ךדוע
 ןסכמ .רמא התא  mhוגרסס סידעכ  DEIועופפכ .השמ ארייו :םרופמס

 ןויוסכ סנייפ למס סתעמ כפל ןיכוטנד סיעפכ נרפיב ספרס לע וכ 367 וסרדעו
 סמת יתייסס רכדס יג עדוכ וסרדמו ועעקמכ .רבדה עדונ ןכא :גימ  phyסמ
 סיעכק לכמ נרי וקעמ  079 Ayo) mimססוכ ל30 ךרפ תדוכעכ  mbססש

 סייופר
ddA RRR RRR BRR Bich oR 

 רואב

 .een‚ ספ לע כסומ ,ןכ) סל ons ,וכרמפס ופכ יכנדס 806 ?ןדעכ סנילפס
Amכ  damסילנעס ןמ וסע עלי ןכלו ,ןיתונ6 תיככ ל36 סערפ תיככ ]. 
(P)סמ ,םיצנ  Spanרמא התא (רי) .סיפכג ומכ סיננג סלטסו לעפנ — , 
SEסרימפ וגילו „733  Ioיתכמק :3לנס תכסתמ  mbיתרמס , ('6 '3 תלסק) יכננ  

 ךל םרפמ ס"כטכסו ,(ע'כפכס) ,ןכ ספ ועכ ,ןכא] -('ג ו סס) לנס ונממ בוס
 ,סpונל ף"לסו סתותפ ף'360 תויס) סיופרו , םגדס סוקתכ קנס ותעדל סיסי ילולו ,ןכ

yon)ו תתפ 36 םגלס ףלמלנו ,'80 ף"כס  np Deoסמ ךכוכ ןיפס סע - ,  
 ,יתעד ןכ ןי6 סו —* לָתַה תולמכ סיקדקדמס ולמפט ומכ | ,סנד תנכקמס ף'כב
 ונינעס, 5303 ןכמ םרס סיסכקנ ק"דרסו | .(% כ תיש6רכ) לניו תסרפב יתכתכס ומכ

 mans לקיווע 73 ןפנויו םונקכופ לש ומוגכת סע סיכסמ ופוכיפו "ומיקלו 9370 תמלל

 סטסוקב +



 גי תומש ב תומש סולקנוא םיגרת

 --שיִא הכמ SD שיא ארו רכנל יִמְמ ee רג
 En RR Te יָדּוהְי
 12 פו = 7 IIND I אכלו אָכְל יִנָּפְתיִאְו בי)

NM8 הכו שניא זריל יִרָא — > TSתא דיו שיא " 

na + mann sten — * 
N an! "ED 

 ינש אהו ארנג א'ג
 : 'כ ת'5 ןיכזסנפ ןפיו ןרהא תודלות

 י'ש ר

 בכנס App סדיעעמ סיסו ל6כסי יכטוס לע Damp סיס סג .ירצמ שיא
 סמ (oh .הכו הכ ןפיו (בי) :וסדורו וסקנלמ May» שיא הכמ :סתכפנמנ
 .שיא ןיא יכ אריו :ועמפמכ וטוספ יפלו · סדעכ ₪9 סקע סמו תיככ וכ סטע

 ךיתע
--9330009%5%5%59%%65%%5%9%5%5959%9690%96%999%%960%%%-- 

 רואב

 למסמ וס ןכ) סע יסיופ ןחלס 96 ךכוכ ןיפ וניככד י'פעו ,ןכ) 0) יסיו סעלפ
„omומס כקתו ןכו סוס רעלמס כ36  Denסערפ תב וספינתו 96 סיכבותמ  , 

 כמפ סנתתמ יכ שיפל סיסו Ins , השמ לדגיו (אי) . pen] ספ לע ו)וכ בכוס ןינעסו
 סל יסיו ,סעכפ תכל ותוק סינס זלו , ותופ ס)מנ) ךיר5 סיס נפ לע , ד)יס לדגיו
 אציו .(ן'גמכס) ,תעד mh סיסו לדג ןכ רח Bm„ סיכ)מ יכפ) יכ ,ןנל
 לכתסנ סנסו ,ןית< תפ תופכל ןפת סיסו ,ותד)ומ תפ וכ ודיגס יכ ,ויחא לא
 . ןסנגס 5 סכמס יכלמסס ת גרס ןכלו ,לוכס) לוכי נו on„ סוס
 סענס 30 סעוטפ סיפר סניפ תפז סיֿכ ף% ,םתולבסב אריו : םרוכה רמא]
 סז ןיפ ,הכמ .'ססינע רלימ תויסכ ולו ויליע ,m ,י"טכ 3026 ומכ תוכנונתסו
 ,סכיכמו Din ךותמ סתיס יסס ספכססמ ,(גי קוספ (job ךעכ סכת סמל ומכ

 קוספכ) יכמס תפ ךיו ,ומכ וס ha סכמלנס ספכסס 335 ,תיפסכ ילכ סניקו
 ןטטירבט ןטנייס Zn רעד) ופוגרתכ ן"מכמלס ןויכ ספיו ,תיפסנ ילכ סתיסו (ךומסס

priסכמ ןתטס וס (ןפגס)ט וג) 338 ,תקסופס סלק ספכס וס (ןפגמוט) (טגטוט 13  
 סלכסס ידי לע יככעס תל no תימס ven 3 כ סו ,קסופ וניו סכמ לע
 סכסס גולס) נס יפל תומ) לע den ןסכס ןכ) ,תימסל ילכ וסו תדמתמס
 ,ויהאמ Dh„ סכסמ לונעצ ,סדל תימסס nen bon סנונתס סרס סתעמו , וגרס)
 ןכ mom ,סעלפ תיכנ Jam ספ ?ויתפ סס סירנעסס עדוי סעמ סיס ןיפפ

 Den Dh mod‚ סערפ קנ רםפכ דועו , סיקרפמס לכ En רטפכ סערפ תכ)
 b סמלו ,סיכל ברהמ ן)ילס) סערפ תב וילע סלמה כ סמל m) קוספ ןנסנ)

doyd 
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Nm ןוהטתלופב sm םםתלבסב an ויחָאדדדלָא 
ST, 17 * 0רבג א =  

 יישר

 סוד ינסו סמוק)  ןוטפרס "כ סדוסי ינר רמפ To„ לדניו כתכ רנכ נסו
 : ססילע Sn תוס ובנו וייע ןתנ) - םתלבסב ארו :ותיכ לע סערפ וסנימס

Eh 

EAA AAA RARE REDNESS RN Ad 

 רואב

 יכ ,ססמ לע וס םסוינומ יכ '5 ,סינפ '3 לע וסו סז רתוס וכי סוינומ
 Abo ,ןו) ככ3 טתשי homo יכרדט יפל 35 ,סקמ סש) פענמכ כורק וס
 ןיס3 ו ך'מסנ ,6סומ Shane ul ,סיפומ כקי ימוכ eds יכ ,  ספרס
 655 ,יככעס ןועלמ וכוקמס ססמ סמ עכונ לכסו ,תינמי ן"יסס תקת תינמס
 קריפס '3ס ןפולו ,וסס mein 55 נמס np יפכ ןוט) לככב תנק סנתטימ
 תולודגס תופנפנס רונעב 96 ןכ תרקנו ,פינפמ ,סמודקס סירנמ ןוטנכ סוינומ
 mh‚ ול סכעעפ ,סקמ ימלעס ומס לע ףסונ וכל רפת סוס סקס סיסי; סטעפ
 סינע 'פ ןכ ןתויס רתפ ןכ וסופכקט סיכלמסמ תכוס Seh וס םוינומ סקסו

 , סוינלמ 79 um hr ,סיפנפנס ויתופכתו ןיקעמ ומסרפתסו סערפ ינפכ ולמעצ
 ,סיסנפס שיש ,קקוקמ ,ופכקנ ןנתנ< וסכפתנ Ach ,כולג ןוי ןוסנכ וטוריפס
 ןפונ hs ומוגלת סיסיו or„ קוספכ ,5נ3רנס י'כסמ ךרד וס ו'כ ,'ס 73

 ןהימ עטנגמ) (רעטטומ יד (um ₪'% | ,רטו ןהָו "מ nm רהמ רעד] סז

 וכיורעה רעסססוו עד םױמ ןהימ וד !ייוו (רעטכקט ס'הערפ ₪) ךטרפט דכו5 , השט

 וס ןכל סל son רמלמו ,וספנתו לע Horn רקפו mim ,[טסה ןעגָמנעג
 םיו) וינפ)ט םימעטס Jan Anm קיספמס תנתפ3 וס ןכלו , רגסומ רמלמ  ומכ
 ןינענ סקתעסס )ככ עגוגס )לככרכ5 yon" ירכד לע ףיסוסלו a רכלכ לוע יל
 הל יהיו :םרונה רמא] .[(כונתס תעדקסכ סיתנתכ רנכו ,סייטרפס םיימכעס תומס
 פו ,ןנע ) םיסס סעכפ תכ לע וסת סל ת)מ סיסרפמס לכ תעד) ,ןבל
 361  ,סינ6 Ih  רפסלו רכד)  סעעו סנס תת) תסרכומ סתיס יכסס ,ןכ ונתעל
 לוסו ךנפס תטע לע סכנעפ 8יססכפכ למפת ךיפו ,עכופמס לכ תפ na ירפ

ahסעכפ תכט ונכ סלכנסו ,ודוככ לע ססת נו  dophןתפ יכלו יל וסיקייסו  
 6  תקנימס סנו ,ככסס סל ןתיט וכילמ כ סכופו ; (סלוקס קוספכ) 26 תֿפ
 Sb תתקל סעכפ ת3 ת (ma סלכי כ תקדכס ססמ ספ סנסו „9237 ססקנ
 Son סיס סג ,סעלי כ סערפ תכנס סמ סנכ ph סקיניס har ,סקיניס
 תכ 75 ותופ obs ככ ןכ) |, סנקלוט לעו סיניע 72( סתיכנ DEN רמסיס
 סיסימ יככמ won תאו 3 ,סקיניס דע3 qףסכ רכט nn nph 65 סרמפ סטרפ
 קל סימס ןמ ותו תיקמ ת6ס יכתפ סרעלו ,סעמ ופס ת5 םכקתו ,ןכ) ינ
 תכ סל תילכתנו ילט כ)תמ | וסתיקיניס יכ mb ג סיסמ mb ליס יפ עלט

 סערפ | |



 ףי יז תוטש ב תתמוש סולקנוא םונרת
Nam pam Noraםיִמּוַב  an canאציו השמ  

 En ins תל | קפנו הֶׁשֹמ
 אזחו

 יישה

 ומכ וס סוס ןוסלו סטמ תרזנמ 5 םמיו En תרכתממ וכיפט רמוס ינו .סחנמ
 Ph וסיתיסמ רמוכ ןכתי Pb en תרבסממ סיס ו)יפס .סיככ סיממ יכסמי (כ"כ '3 לסומס)

 וליתסמ ומ יתופיכס לכ ןמו יתוכיפס כט ןמו יומיקס סק ןמ רמי רפלכ וסיתופימס
 סנס .לפפס סבית תרזנמ 855 mh יתיסמ 536 . ןרפס ןוע Eh יתסמו ('ג סירכז) ומכ
 ססכ רעו וכיסכ סנפ ₪5 ססע סנב den ןונכ :סביתס ףוסכ "ככ דוסימ
 - השמ לדגיו (אי) : יתיט יתינפ יתינב יתיסע ומכ Bra סוקמכ ל'ויס ות יתנעפ

 נסו |

a 2 522 27577527 757 277777757 77 77 25 27 5002 

 רוא ב

 יפכ סימכפס סיטנסס תופס סכותס סככו סז ינסמו , תיכנעס ןוסנכ תומלססו
 כפיעופ גועו ןומיס סעלכו קנכ לפוערו ורפי ןכ) , סנוע6ככ ססיתוכומלכ ופרקנפ סמ

mph .סמ  קפס  ןילו ,סימעס תונוסנמ תופס ססש | ,ערפיטופ ת3  Om 
 סעכ וגל mir ךיפ ,ןכ רכדסמ hr ,1פ וכקס סיניע תומסמ  סתוכוכ

 תדכ 55 רכס ,ופדינפ 13 רקנס ססכופמס ומס סכותס סקיתעסמ .nen„ וגיל
 ןכל| ,וכרדכ סעמ ירכדב ךירססס לוע םס'ע ,ע'נפר ירבדכ :סויכומ ומס .סיס סם

 we כקתו יכ ונקתס רוגע סיסכפמ רסו ע"30רסג סכק ,תועפסס וס רע

 ,ותופ יתיקמ ןמכ „8723 תרכדמל יס וסתיסמ תלמו ,סערפ תב לע בס ססמ
 : ססמ oh לע תורזוס סו קוספו סימלוקס | סיקוספכט ן"יווקס לכ יכ ןכ טיפו
 Den‚ ומס פלקתו כ"ג כמפנ סילעו ,'וגו וספנתו | , וסקיכקו לכיס ph ספס תקתו
 יכ ומע ך) סיסס עכוססס ספ לע ןכ ןסיפלרקס רכדס תכס סערפ תנכ רפקתו
 in | סכסמססו סלוסס In סכוי סוס קרקס טונו ,ןתוק תיסמ סימס ןמ
 יוככ סעו יתלקפ וס 3'מ) רכעס יכ ,סנעס קודקדמ סג ופוריפ קוקו , סיס
 ומ סנתסת כתסנס m סעו ,תדקְפ וס תתכטנו , והיתְרקּפ וס רתסגס
 , ססיכיכ םרסס שי נפ ,ּוהיְתְרְקפ כ'ג רמפיו ,תועמתנט טעמס קריח) :ו'יתס
 3 ןסמ סול 165m יכ ,סלמס לע [man סלועל :ד"ויס . ,Sonn כ .כ'מל יכ
 סש) ans כס ,(ת"י דת ת"י כ ןמקנ) | ךפיופ כח ומכ כ'מס ,mod ד"וי
 ,(ב'י פי רכדמכ) וסיתדלי יכנ< oh :ופכ ב'מל won רקיע וס יכ ,[(ק 3
 לו וסיתסקנ „0703 תככדמ סבקנכ ןכו ,('ז זט ' ”(Shine וסיפסקמ . וכ
 סירפסכ סנכ ,(ם'כ 6 '6 (Shine וסיתלקסס יכיל סנו ,('ו ס ס'ק) וסיתפנמ <

 :ומכ ,סיכתפ ל"וי 3 ליפת וכי תתכונכ 956 ,ו"יפס רתפ ד'וו סע סיקיולע

 יתתפ יִנָּתְבָּבְ , יתומ תדלי וסוכיפס ('י וס סיפרי) m יכ ימ6 כ יו

 תישע nf סמ Ipen לע ופופ MID vom סז סג סיסױ p) 7 ס'ק) סוכ
 (Den ןילוקס סכפלס יכפקנ סרט ע'כפכס תודעמ לוע 309 .(ג" ג  תיטפרכ)

 סויכומ
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 ימרפ ןוטנכ hehe ויתלקט - והתישמ (י) : יכיוס יס ספננת) סמ סעדי קו
 ורכס ךכ ומ 5 םופי 5 ומכ ויפוריסס ןופנ וסתיפמ ירכע ןופנכו .bנלחמ תיניכ לקסעכ

 סקנמ
-+2-0%6999%9%5995%9%%9595%%599559595595%5599%5999%%- 

 רואב

 ,ןנל סל יסיו סגכה ע"ניו ,(ם"יו ם'יו וי 'ג '6) ס'דכ בותכמ ומכ = , וית5 סילפ ןכ
 לוס יכ ,יופמ לכקס) יולכ סיס ןונס קודקד יפל , השמ = ."רוככ יס כינס סל סוסו"
 on ,והתישמ |. סילעפס ופכ סתנוכתע ph סיכפופ תותסס ןי6 35 | , לועפס
 יפו , ן"יעס m תכזנמ לוסו , ('י ל'כ סיעשיו 'ת "8 עקוסי) סועי כ ןופנכ ורנס
 ועכ ּוהיֵּתְׁשַמ כמול יופכ סיס ןכ סיס ספ5 רעסו En“ וב קדקד ספיו med„ ןופלמ

 33h ,יתמ5 סוס ןמו ,יתכס כוס ןמ ומכ ('י 'גסיככז) יסס ןרפס ןוע תפ יתסמו

 םיפיתינק סנק ןמו = , יתיפכ ספר ןמ רמפל ומכו Den„ וסכסו ,ס"כ יסכ Hann וס
 סיכר סיפמ ינזמי : רמקנ ליעפסכו ,ל'ויכ פ"כ 'ס ףולקכ ,(/5 'ד (neh 'ס פפ
 ,('ג 39 33793( ינפרי סמ רכדו ס6כ ןמ ומכ , (ז"י ת'י סילספו זי ב"כ '3 נומס)
 DIE קכ) סימעס 'גס ול6 קכ רקמב קנמנ כו = , ס65וס B padוסו ,פ"כ Bro ןורסחכ
 ס65וססו סכיפמס לע סיכמפנ סלוכו ,(ליעפסס ןמ סיכתפס '3סו born‚ וס

mק'דרס תעד ס"כו ,סיפס  (סיטכטכ totסשמ ) סנסו ;ס'3קכסו HD)ככ  
 ,ותול יתיסמ סלווכסו , רססנס יונכ סע 173 379( וסיתיפמ סיסי סיטרפעס
 ןמ יכ סכרת יכ ןכ ותפרק יס סערפ תכ לע 35 סם ופשע רקתו רממו
 יו יככע | ןומ)) סעכפ ת3כ סל סמ ע'נלרסל סpםקוסס יפנו Normen„ סיעס
 סיכ5מ Eds ומסו , סלקס dd סימכמ ןוסנפ סגרותמ dry ססס Anh ןכנ | , תיללמ
 ןוטל) on pen קתענס סמלקס' תלונע לפסנ כותכ ןכט דיעסו ,םסוינוע : סיס

 יכ רמפו ,וילע ןטט 5603036 י"כסענ ,ןוי ימכמ ירפסכ סג כקנ ןכו ,םיללק
 ס5עס תומס ומגרותיו | וקתעויט רעו) סלכ pe סוס3 mer  8'6 סו רנד

 Sch  סינינעס וקתעויפ תויס סע ,ןושנ) ןוסנמ = , סיכיכעסמ סיכזגס = , סייטרפס

 on | רז ,ירכע ןושנצ ponb ת'ד רקיס ng ספרת נס | ,ולזגוי  סספ
 Jong סע | רזגג ןקממט ןיכעס 35 ,תונוסנסמ ןוסכ 53 כ'נ ןועמס כקי , סעימס
 עוספ ןינעס סח ,תונוסנס ah ינעגמ mh לכ 556 ףנתתת סעימס תנמ יסס
 סנו סלמ לכ קיתעי ותו סגכפמו רפס קיתעמ ככ ןכלו ,תונונס 353 סכסופו
 סמגרפי נע סייטרפס סדפס ינכ Ding יתלוז ,סיננוכס תומססו סיכופססו סינינעסמ
 pונקנופ סעע ןכו (Bachs Bo„ ונוסע תומסכ סתופ ריכוי ל55 „75 סוס
 יכ6 תרמלו Den סיעט תרקו, m סמ mb רקתו : סגכת ןכלו , סימגרתמס פסו

Amספ סגכת כ סנס ,'סיתלסס  venסנכת 336  „onen pin6 ןכו  
 קסיס ססכ סיס ומכ ,סיתנתע (pie סע ססמ (eb תימכפ ןונג ’pn סוס רש

 תועלססו
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 רואב

Eenסז  Abסנס ,יכינכ ו , ךילוי ךילופ ,ן'תפס תופ סלותכ קכ ליעפס3 5מנ  
 , סנידכס) קיססת כ ליעפסס ל'וי יכ ,ךני ,ךנ ,נקס ןמ ולילכסע סו סיס
 ,ליעפסכו 3ק3 גס ל'מנסו ,לכע) ותכפסעס ו'ו סע ליתעס Piss לופתע רונע
 ןמ ,('כ (nme סיס תל 'ס Din ,נקס ןמ ,('ד כי ספ) סרנ6 dm :מכ
 רונעב "כעו ,כקס ןמ ולילכסכ ליעפסס םלרבט 'סס קיפסת mis כ'קסמ | , ליעפסס

hasיכ ,וגסנעכ נס  him23795( סרסמ ךלוכ ,ועכ : סלותכ ליעפסכ] ונממ יוס  
 וכמפו סז לע ססוכל Sun ןכמס ,(ו'כ וי 73 סיכנמ) סמס וכינס ,(6" זי
 סכעפו סיפ3 ספוג סקכמע (ט"כ ןמיט h SEND’ סכר תומענו כ'ע בי ףד סעוסכ)
 סנס וסקניסו תנמ 6 סנוכ ןכ ופנט כ" וטוספ יפל כנמ ,יכינס ס יכיליס
 תנתב ליע ם'מכ) קריסכ 53 ן"תיפס תו דיתעכט 1303 ןכ  סטפטמש סירחפ
 ספעמ ma Bing ,(ג"י m סיעקי) AM ורה תנמכ סיקדקלמס ס'עכו ,(קניתו
 ןכו ,םונמס גװמ ןכ סנו AN„ סעפשמ סגס סטרקש וגס כ'קפמ ,סכי ססרפפ ןכ
 ךקונמ | תויס) סופכס ,(ס'כ ג '3 !ופס) ךפכומ תלו hin mh mins וכעפ
 pn Brom יפ) ןכ סטפעמש ךפלומ סע סגוומ ןכ כו ,ן"יעס יסנמ יס יכ
 . [(3'6 סנרופמ ןכו ,"יכיכופ, ע'3ית ןכו ,יכינוס , יכיניס 'יפ 1'פל סיסיו ,ד'וי פ'פ
 ,35 ןפמ רמפנט ומכו pm„ וסרפס ע'כפרס רמ6 ןכנו ,וסקיייתו יופכס , והקינתו]
 DIESE יט דח5 קוספכ סיסיו ,וסעיקת | , וסליכס ,וסכיסת ליעפסכ ,סק ,3
 ,לוז וסכמ לוו ,  (ע'כ סכ תיסקרב) דיזג כקעי דויו ותעדל וס ןכו , דס6 ןינעפ
 , ליעפסס ןמ סיכתסנ) רנע וס ,(ס'כ ס 99937( 1937 Ach לכ וכיטס ונפנמ ןכע בתכו
 וס to)„ ג'כ סיעסי) ןנכ יכיעס ,('ג וכ תופס) וינפ פינס om לקסכ ,3בוט ופרס
 קני כ'נ ופרס וסקמתויכ יס ס"כסכס תעד 935 ,יכיכיס ועל aD„ םכסמ יוװפ
 ק'לרס תעל סכנ ןכו ,וסקיניתו סוקפב וסכיגתו/ , סכתס 95 רלק) קכ ןכ 63 8%
 ונפ , ןבל] (י) :[ע'3לרס סעד סרי רתוי )36 ,קונ םרפ סיסרסב פינס נפ

Denn('6 ם'כ '3 לקומפ) לכימ «3 , Binויס  onsלכ קכ  Znקכ ,סתוחפ  bau 
 קר טכ סיס נו ln)„ ג 6רוע) כפיפנפם ןכ גכבוכז ןכו , 0939 ונקסנו ספוק 872

 ןכ
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 ל הש Sana :? הד N תבעה
 הל תמַאו ₪ :איכב הערפ-זזרב הלדדרמאתו (ה (ח)
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 סע רנד דיע סיספ יפ) קני נו קני) סברה תוירלמס לע וקריזתסק * תירבעה ןמ (ז)
 hm .יכיליה (ט) Kr ה תוזירזכ סכנס - המלעה ךלהו (ח) : סניכקס

60 
55 0666000000 Dp 

 רואב

 סנעמל | בותכס סילקס סולו ,סיניעכ ןס Bin רפותס נוט סיסס יפל סג ילו
 5וסו ,קני ורע ,קניתו] (ז) -[(3 קוספ ליעל) 6ןס sm יכ ות Pam ורעקכ

dmגסנמס לעו , ליעפס  misעידוס דירות ומכ ., "לול סנתסת דל"וי 5'6  , 
 ל'וס סז םרספ ןכ ןיפםמ סמ ,עדת ,דרת ,י'כיוב נקב ן'תיֿפס תו post קר
 סתעכקו וקנית ןעמ) = , (ט"י (a סירנד) וקניי סימי עפס יכ :ומכ ,ל"וי em קריסצ

 כענ) sen. mins כ'םמכ ,ל'וי em יריב ליעפס3 ס3 ןככ ,(6"י וס סיעסנ)
 סנמס ךלמס ת3מ Den תוס תוקככ , תירבעה ןמ תקנימ :םרוכה רמא] |. [(6'כ 6
 יתמרקו ך)6ס | , רעאל) סינמ סק3ו סנכק  ,תירנמ תקנימ 6כקתש ספכי סתיסו | , וינע
 סלי m = ,תירלמ תקנימ Bורקל ךל כוע )5 סעכתכ oma pease ןמ תקכיפ סמ ךל
 סעתס יס סנו , .Ins ah an נע ..תרכעו- יכנע דלי לע תלטסש .רגלס עדווי
 ל)יס ת6 יכי)יס סכמ לו ,סוס דניס תפ יכיעס סקיעמס Ih סרמקנ סיכנד תס
 3ר סגרת ןכו Bin '3 m ,'יכיכ ס, , סגכת .סונקנופ ,יביליה](ט) .[סוס ילנעס
 ,(ס'כ ומ תיקלרב) var סכ) ס ועכ ס ו'פכ יסיו ,יכרעס ומוגרתכ ןוקנ סילעס

 .hie רונעכ ,סז "פלק .hm ע'נלכסו 3 סנקנכ .תכוכס = תלמ יכינו ,סנס ןוס
 'יפו ,ךפס ככולו ,וסכ ף"כסו 'ענס ךעקכ ךכ קכ יכי) סנקננ כקמס לכ3 מכ
 Po ,ק'סל> derot '3 סכינס (eb םי יכ) .Tr ססכפו ,תת6 Sin has וס

„(pnליתעסע ףס יכ יכ ספרנו ,יכינוס סגינעו יקיניס | ס)סכ ליעפסס ןמ סיסקו  
EIEN 
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 am Ten ּוהֶאְרִתַו אָ num תוהו
 יהולע nom '<3 אמילוע

Eu Im 5 mem 
 San ויל ——

 Nm : :הֶז DIN ידְלימ MEN ₪ :ןיִד אוה
 | ותחא היתחא

 : סע סע ותוחא רטאתו  ןרהא תודלות

 יישר

 :רענכ לוק + הכב רענ הנהו : סניכט ומע סתפרמ
 מ |

ARRAN RRND Rll 

 רואב

 ויילגטנפ פ"ע רזג ומע לע סנס ל"ופ תעד) Jah ,ןכ ססעי סמל in םיֿפו ,סמ וסופס
 תא והארתו . ]173090 תנעט סלסנ min„ 15 ירכע ןעיטומ סיסי ס ועלי נס ורמפש
 , וילע למחתו הכב רענ הנקו ידליס תפ רפנ) ףיסוס וספכתו רעש רחפ ,רליה
 וסע 'כס 55 סכסס וספ 'ס כמלמס תורנחע ן"יווס ,וינע למסתו ךכ3 , סכב סיסק יפל
 ןיפ ס'גטרס תעד) ,דליה תא והארתו חתפתו : םווכה רמא] .פרקמכ גוסנכ כנוסעס
 יס יכ ,סכותנפ דניס תל 03 סת6כ סתתפסכפ (m סטופ סיפר וסלכתו םוריפ |

 ןוסל םרפמ וס 338 . דניס 03 סתפכ סתתפסכפ עדי 52 ימ יכו ,ךכולל Als סעלוס
 סעינסו סתתפסכ וכועפו | , וירת6ל רכוקמ וסו ,סנקכ ופ רכז וס ספ תולר) סענס
 סוכל ךכוכ ןיקס, Anh ן'נמרכסו ,'וגוסכוכ לוסו רכז .רמוכ וס כעכ יכ סתר בטיס 13
 כוכעבל סכמ6 יכ ,סיס רק(כ.סקעמס (va 36 סנתנט קה לוסמ וסט רוכעכ וליכסל
 סז לכ ?ןכ סטעי סמ) in םיפו on one„ ד)יס תומכ ופרי לם ו ,  ןתופ ליס
 ןֿפכ סרופפס סיפכס ןיפע ס"כטרס 37( .סדוכ oh סנסו * ם'סתנ) רפנמס תפמ תוקכ
 רכז ןינ רקכ5 סעיכלסו סרכיקתס ןמ סכ ph ן"כע ,רנדנ סטכס Jah סמוקפ .סיפכ קיס
 רמטכ ,סו סירנעס ידלימ סר לע ן'3מרס םריפמ סמ סג on וכיפפכ לוסע ןיכו סנקנכ
 תירנמ סכענ רקפ%ק ,כוותמ וייל ,כליס ףוסכ וכ ת (vie ןכ (Den on ירלמ םיפ
 ןעמ) סנכ 6 op סתינס סתפקמס דוככו 07139 nom Apps סלל סנטו סרסק
 יככ ירענ תל ךינפסל סינפ ךנמס תריונמ סעלי סערפ dot רמכ ןכ) | , רכדס עדוי 5

 וכ סעינס לניס תפ סתר סכיתס סתתפ כסכו כפיס Ih סתומפ סחכמ סת6לכ לפרסי
 לודגו סיטדס Dede ןכ סיס דניס תמכ יכ סטנט )ו לומת תלו סויס 8) דל ניקס
 רענכ 993 236 דליכ קעכ 52 , הכב רענ הנהו mb„ יעממ לויס ללי סז ןיקו ,לקמ
 סיעי דלוכ 233 * ליעס)ו 7710( דסי וננקכ סעימסס םומו סיקרס פוס סיפוס vr סנסו

 , תירלמ סנוז ןכ סיסיע בפפמ סיס [5)] , ית וכלועו סניתס ךותכ וככ פוסט יכחו , סינר
 לליס qףוס ךות3 סתלי) כת דימ וסתמש לו ,ךכ לכ סגיתמס סמל ןכ 2370 ספט
 ךלמס תפכיפ ופופ ופינתסו ,סז סיכנעס יללימ סרמל ןכ)ו ? רסמ סתפרה ת5 תוסכל

 סכוכ סיסס יפ) לסהתו mo“ דוע וכי לו רנדס עדמש דע לכיס ןמו לכ
ah 9 5 ּ 
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Tg Teתי חח אָרָהנְִּכ לע  
 Pedr נב: ,ED bins meine mms טי
 ּהִתְרַמַא IV זרַטיִשואְו הקשה ףופה ךותְּב זרָבָּתַה

 Mana ₪ :הָתְכִפְת MEN :הָחקתַוּהֲהְמַא-דתָא
a והארתו 

 : ספ סעופ חתפתו ןרהא תודלוה

 י'שר

 תקנת 167 (ר"י ’3 !ומס) ומכ רפיס db -ראיה דילע | : וב ןומרל .לופיס לע
 Ed תוכנוס וכפפ וכיתוככו -וכ סכומס סדלס דיס םממ די ןוש סוסו ידי ih בוי
 סיתוכענו 3ותככ וכ על יכ ןעייסמ בותכסו .סכ ותימס יפ) תומל תוכלוס ספימ

 קודקד יפכ ל36 .די NE וסרד וניתונכו יסתתפס 6 .התמא תא : תכלס
clסנכרתםנו .סדי תפ סתממ ת5 ומרד ססו םוגד ס"מ סמל רקניל וכ סיס םדקס  

 וקרלמו וטוספ וסז לכיס סתקר m ph :והארהו תתפתו (ו) :סברס תומס סתמל
 סתרס

SAAR SAAR ARRAN SANA שלש NNR NK AG 

 רזא ב

 (Shine ידי 55 בוי תקלה ופכ ומכ ah„ 355 ,ראיה די לע = ('ג טכ תומס) דח6
 .סתתפש תפ ,התמא תא . ונסכועס סדפס ליס קמע די ןוסנ לוסו ,( די 3
 In ,סטופפ סיר וספכתו 'יפ ןיפ ס":טכס תעלל ,דליה תא והארתו חתפתו )1(
 5 יפ יכ ,ךכוכנ 652 סעדוס יס יכ ,סכותנמ דניס ס3 ספפכ סניתס ת6 ססתפסכמ
 ופ רכז וס oh תופככ סעכס eb טרפמ וס לכ ,דניס סב (on סתפפסכט עלי
 , סוס לעג יכ ספלכ טיס וכ סעיכסו סתתפסכ וכועטו ,ויכמכ לכוקמ | לוסו ., סכקכ
 סרט ונייסו , סכקנו רכז ללוכ סימעפכ דלי סם ותעלל סיסיו ,סככ סוסו ,רכז רעולכ
 םיֿפס hs ןמ 937° קכ ,ססיניב לידכס) רבדמס תנווכ ןיפסכ 16 וס סמ ןיידע עדונ
 hen ,סדכי ס3קנגו ,רכונ יטרפ ספ וס סימעפ)ו ,תונקנ ופ סירכו ויסי סספס ו6
 ול ןתי warb ספ : רמפנ ןכנו ,סרעג סנקנ)ו ,סירכמ יטכפ פס ספ יכ mh רענ סט
 .pin ללכ ,('ד כ (np סינודקנ סיסת סילליו סט5ס תב וס סינכ ול סדליו ספ
 תוקנו ,סיככוס לע קוד וכ סגווכס יכ סננכי כ םיכעכ Jah תטסו סיככס סידני
 דליס לע כמפנ כעכ סג לנמ , דלי (De רעכ ס5 ןיכ סנווכב לבסס on ,סיתוכעכ רמפנ
 סיסנפ ת דוד פקיו ןכו ,('ת גי סיטפוט) דלןיס כעככנ סקעכ סמ ומכ ,ודלווס תעמ
 ןיידע סל עדונ נו סכיתס ת6 סמתפ רסלכ ןכלו ,(ז"כ כי ,'3 פומס) רענס לעצ
 לני סקו ,סכ3 90 סנסו לע רכז has סתפכסכו ,דכניס כמ יס סנקנ ומ רכז 6
 רעד ,גניגי רפר) תיטרפס ותפכוס כעו mp)„ וטד) 63 סגרותי תילנכס ותפכוס לע
 סנתנט קר ,לוסמ וס רונעב וריכס) ,סוכ ךרופ ןיֿפפ כמ ן'גמרסו] . (פבסק
 דניס תועכ ופרי 89ש ול ותומ כינס כונענכ סכמ יכ ,סיס לעלכ סקעמס ס3) 6

 וסומס
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  Pimpהפ עדס ל  Pieול :הָׂשֲעיחהמ העדל :
x ו ב 7! * A 2 תַתָחְנּו (ה) היל TaymM 

mp TE דלתו Saas הערפ תפ 
Daun eeתרָכָלְה  

 לע לע
 : סמ סעוס < 5 ג'י סלגפ דרתו ןרהא תורלות

 י'שר

 סערפ תכ דרפו וסטפפו כקמס פרס .ראיה לע ץחרל (ה) :ועק ףופו סנק
aנע  

EA ARARAAAAAARAKN RRR RD ARR AAR BND baal 

 רואב

 'כס ימנ תרזג גסנמ ןיפו , ד"וי ם'פ יקנמ בלי סער יכ |, 3ליתתו סעפסעו , קודקדכ
 פ'פ סוקמכ om mh ךיטמסל ן'יעס mob ג'ת דקגל ךיר5 יכ ,ן"יעס יסוגד סונינככ סוכל
 תינסנו ספ נקסכ ןוקנס לע3 ס5לקכו ,(סיתסת סנינכ 3( ג'ת ירח6 סגד (As ןכתי ו
 יס לעפ 'פקכ גסנמס וס רפכ) לעפתסס ו"ית (mo סעטו ,סמוקפ qupo ל"ויס
 יכינכ ןתיפס "ית דקנו ,(קדעלג ,ללותסמ ,רעתסי ועכ ,ץ"ססז תויתופמ תסֿפ
 סיסכטס 5193 גסנמספ ףו , ןיככס 'יס) Yu | םיגלס) תתפכ ?עפתסס ו"יתו ,סכיסמסל
 ככ ָּתְבַצְה , ביִצַה ועכ ,םגלכ ל'ויס Din „75 ססינייעס סנופפרב ד"ןיס יב
 וס יכ ,ל'ויס לע סלומ י'דכס גל סיס כ ספ סנס ir)„ לע סילסת) ןר6 תונוכג
 פיס 'סס יכ ע':סכס רע6 ,העדל] · di ןפוקנ סתינס ןכ) ,ןיגנס 'יס תפכוסל

 , תדרל ונכ ,סכסתס פ'פ ל"ויס תסת ל"וי 'פ non כוקמס ףוסכ סנס ו'יתס סוקעכ

 ,('ג ומ תיטסר3) סמיככמ סדרמ רית 56 ,('ג ת (de ךלוס סנת רסמ ועכו ,תעדל
 יתעד)ו ,ן"יעס תנתכסל סיסי ת'ללס יכילו 'סס ךיספסנ (np פ') תתפ סנתסנו
 ph סנס :ומכ mine‚ רוקמס וכימכ סג ונ0למ רט6כ תפסונ "ססק om כ"ג ןכתי
 העדל :'םרוכה רמא] .[(כ"י י סע) 'ס תפ ספכי) ,(ב'כ י סירכד) וכ סקכד)ו 'ונו 'ס
 תעד) סלילו סוי סע no רטפ6 ךקיס לועו ? וכ תוטעס) סיס סמ ,ול תשעי המ
 ותופ סגיפ5סו תדליע Sa ותו סדלי Den ספ5 סיקוספס תנווכ aha ! וכ סםעי סמ

ve :כ'תל רנדס עלונו ,סיסכי  hocוניפנס לוע סלכי לו סדני  Hdו סתיככ  
 וכקתי 6 ספ סתעדנ סיסו pr„ תפס | לע ףוסכ מוג תכיתכ ותו סמסו רתפ תי
 קותכמ דומעל ons תל ander ,סתיכ 55 סליל ןומיפכ ותתקכ וכ 9370 לע סיסינטמס
 סנופ him dans כתכ ד)יסט תלז סג עדוכ סמ תעדל סמ תכלכ hen ,רופיס תפס לע
 סכיתש תש hen ו hd„ ס5 ho„ ךות3 ותו ךינפסכ ופוכיו כפיס תפס q Ioוסצ
 , ראיה לע ץחרל (ה) = ['וגו סעכפ כ דרתו ךכ ךותכ 335 ab„ תכפתכ סמפ תיל
 36 ופכ כפיס לע won ,וכ ןסכנ כפיס לע סערפ ת3 דרתו ,וסערפו פכקמס סרט
 וסער לע oh ורמת סכ (ק"י 3 '6 !ןמם) ותיכ לע סתמרס סנקנק ךליו ןכו ,רֿפיס

phכ לע סתול תתנו ןכו | , רופיכ ןוקרל ומכ וס ו ,(ס"כ גכ סימרי) ומס 36 ! 
Tom II.ד ₪ ו  
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Re re a ae 
— — ag הָרְמְחַהַו אָמֹנ nam enamı 

 תי ּהָּב תַאישְו (Nabe זתֶא ּהָב םשתו תפובו רחב

 תב הסשו an תרפש"לע man Diym דליה
 תרה התשע TE חג 7 רה ה 2 ותחא Sam ₪ = + ראיה

 קיחרמ קחרמ הפר א"הה

 : 'כ כ"י סעוס : '5 ג'י סנגמ בצתתו : סט סעוס אלו ןרהא תודלות

 י"שר

 סכיזתספ סוימ סיירכפס סל נמק -וגיפצה רוע הלכי אלו (נ) : סר ונכ תיבס
 סיכת וקדכ סכו ןיעטוקפכ פדלוי סעכס) תדנויסס דח om סיטדס ספסל ודני יסו
 ךר « mm תוס ךכ «pr (1ז"עלכו ven ןוקלכ יעג | -אמג | :'ע ףוסל
 < קידכ ותופ קיכי his ידכ סינפכמ טיטו ןוקכמ תפז -תפובו רמהב : סקק ינפנו
 5 סעודו י(9"ענ3 ליי"סוכ סגפ ןוסנ וס .ףוסב םשתו :תפז )₪ עב סיב

 סנק
RRA RE RRR RRR RNR 

 רואב

 ןנתעד)| ! תקדלס סטמ oh לע תוכ כוסתל .סלינמ ותופ | סניפלס 5 רפותס בוס
 ,וניפצה (ג) .[ופופ סנכיפלס on סקכמ כוע וסע סתקרמ ,סידרפכ סיכמקמ סס
 עג וסכ י"דלכ תויס רונעכו ,(ז" וע תוע) 'ס םדקמ סגדכ  תרפפת) י"דלס סגד

 / ע"36כס כ"כ gem„ לנכס | ןינכמ לעופס סם וסו ,םגדסל יולכ סיסק "פס ספרנ,

 ןופנו oma„ ייפ לע דופמ דע לק ךע וס ,אמג .פ'ת ןייעו רוקמ וסס לכו
 mann (pen)‚ "3ו ,ל"כע "קלוי ,os Den Mes m ,ףמג י'סכ

„om man Broסולמ טיפ לוס ,רמהב | .קיפמכ יופככו  him pamץרפנ  
 ןוקנמ תפזכו סיכפנמ Snns סתמו ("י לי תיספרכ) Ann תרלנ תכפ3 וסמכו ,36רשי

Pigיכ ,ןכ סתסע דככויו ; סימס סב וסנכי  dothסכ וכ עכֿפי יו<  ‚Sanתוכקתמו  
 ללגימ or ססס כנס ינוו ,תולינע ונכתכנ ולבכ ולו = ,ודוסכ דומע) לכוי יעו וקמע סקס
 סיספ ו , תו)יגכסו לוענס 7973 סנוינע סגכדמ לע וקפכ תויס) | , תוכמס תיככ סעמ

Sionרונעב ירלמסס תל גרסש סקרת קנס , סילכע תיבב סלינכו  dtotעיפוסו ,םסמס  

 כד לוו ,ולדט סימס ןמ סג65 («Dips סמק סיטוע 105. 91303 סיעולסמ ןילמ תו
 וסוכקתי יכ :וכממ סיפכי ויס כ 'ויכוענכ | וסומיכיו vph ןיכ לדג סיס dh יכ ,רחֿפ

 , [(ףיפ ,רהָמר) 'נבו] ז'ענב נ"יעוכ סנפ ed An ,ףוסב םשתו .ססמ לתפכ

 סרז תוס סנס ,בצתתו (ד) :(י'קכ) ('ו מי סיעבי) נמק ףוסו סנק ו סמחו
 קודקדכ —

Jone . , "ods po (15 | * (ןטוכיב) ) ז"עלנ ל"יטוכ , roscau(ךויט ,רהָאר)  
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 יול ran שיא ליו = ב nam לזָאו ₪ ב

 אָּתַרְּב N son יול
 : ולדתרבזתָא חקיו אָתְּתַא תַאידעו 0 :יולד |

mim nm 92 Amon2( ( הרשאה רהתו uva)ןב  

 תקווה — מ ותא קורת היֵּתְרמטַאָ אוה בס ירא

oan Nnonהרשלש יהנפְצת 4 . vorm 
 אלו

 תותנפ -סע סעופ דלתו :סק סעופ רהתו : 'כ ע"יק כ"כ . '8 כ'י סעופ ךליו ןרהא תודלות
 : כ גיכ

₪9 

 וס סתקלו רזקו) .סערפ תרזג ינפמ'סנעמ סיס םורפ :יול תב תא חקו (א) ב
 פע לוג סערפס סערפ DER ספק ךסריזג וג סרפסס, ותכ תלעכ Pot ךייו

 ףקו Ems„ ןיחוקל do ספעו סכיזקסו (ןסי 7593 תונקנס לע ןכ סג סתו סירכוס

 - תומוקס ןיכ — ספוככ סדנונט סתיס DE כ"ק תכו |. סכעכ תויסכ תכפסנ יס
 סרכעתנסכ ןכ ס5 .סנפ סיגומס ןכ ססמ סיס En סט וסתסנ רסעו סיפקמו
 bנמתנ דלונטכ * אוה בוט יכ (ב) :יול תכ סתול לרוקו כ"ק תב סתיס ונממ

 תיבס
00H III HI III TEILE390995905909000000000 0 — 

 רואב

 ,ותוקטל Pot ,כותכס hr„ רנדל mio ןימומו ככועמס לע ,ךליו (א) ב
 09937( רכליו Den ךליו , (ב"כס) תיפפכב) dobs ת כפיו ןכופר ךניו : ועכ

PN ,)' 5סינכד ת3 רפג ת5 מקיו  ber)וכ> , ('ג  mannסינֿפעמקי)  
 שוא  -ן'נמנס 3תכ ךכ ,סז כו .., ('5 5, סט) ,,וסנלסגו .וככ , , (ו'כ וכ תיפפרב)
 נכ ותדד :לנכוי ph סכמע תקיו : כת סוקפכ םרופממ ומכ  ,סרמע סז ,יול תיבמ
 , עיפס ספ Ad כותכס ריכוס לו ,('כ ו ןמק3) סטמ תפו ןרס5 ת וכ דלתו סספג
 ןכופכ סיטנסס ’3 Din סג רוכזי ןכ Anh ,עיפומס תדכ דע ר5קל סלב יכ inch‚ ספ קנו
 סז סיכ יכ ,סpכפ3 כתוקפו סדקומ ןי6 טטפס ךכד לעו ,('ו ןפיס ןפקל) וכובע ןועמפו

 ןכס לכ mb סעכפ Sn ןכ יכתפו ,ןרסלו סיכמ drin ,סעכפ Han סדוק
 בוט יכ )2( .'ל3 סגכותמ ןכו ,סוס כועס ןכס דלתו ,וסכינעת סרפיס לוליִס
 סג כוסו ומכ ,סמקלב ותויס ןכתי תעד מ hs מת רעפכ בוט Din ,אוה

 כפות כוע סרב ול ףוגכ ו , ןיע כוס ו (וכ '3' :ופס) סיסנפ סע on 'ס סע

 כופ ופכולכ סה יכ וקרפ) ןיפ ,וס 3וט יכ דליב וננמס  רוכעכו han‚ ול
 ןפ'גמכס .והנפצתו :םרוכה רמא] ."ל3 סנכותמ ןכו .(ע'פרס) סילניס לכ
 ,רֿפװ טעדיבעגהָקװ רע ממד ,הח: ןהימ מיג סמ) רמפו סיכפסמס mE תל רסק ומוגרתכ

 wo 55 סמ עפזמ ,וסכפלת| לופס בוט his סתפכ רק8כ (ןהימ מיו גרקברעפ
 בוט



/ 
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 בל ו ו < רמאל ומעזלֶכל הרס
 אָרַהַנְּ יא רּוהיל Tann רב לק מיל .תופע an הָראיַה דוליה ןב

PA -לָב ּהינומרת 2 :  SA 

 : ןומְיְקת | ךלוו
 לזאו

 : 'כ .6"ק ןירדסנס : 'כ 'כ ' כ"י סוס ןבה לכ ןרהא תודלות

 י"שר

 סולו סנוקכ | .ךלמס תיכ תלו 'ס תיכ ph jan .סיקנ ןיכוקס moin סיולו

 ססינע gb .ומע לבל (בכ) :סעוס לתכסמכ תיפדכ סירממ תוכלמו + דבכוימ
 ch סיפרו וכל ןילו עיסומס | דלוכ סויס ויניכנטל6 וכל כמפ ססמ דלמס סוי רוג

 לע gb סויס ופופ רזג ךכיפ) סימכ תוקננ ופוסט נפ ןילורו :לרסימ ob סירכממ
 ופוקס סיעדוי ויס 5 ססו סירכע) ה רמסנ נו mo ןבס לכ רמנק סירלעס

 : סכירמ ימ לע .תוקלל
 קקיו

UO RD BO ED50 99%%%5%5%50505550 00005  

 רואב

 . תוככ סימעפ ונכלנמ ומכ ,יקנתס (Ben ךסמסס ו'ו יס וכו לס ו"וסו , וגו
 תוירכעל וכלי ןפ ןרמס) סיתכ תודלימ) ספעט ,םיתב םהל שעיו :םרונה רמא]
 סיקוכיפס לכמ | ןוככ An ונתעדל קוס סוס םוכיפו .(ס'נקכס יכנדע) , תוללויס

 תולליפ) oh Pos ביטיס ימ) ,סכפסס לע סנוכס ס5 ,םס'תנ) hans פינסק
 , תודלימ) סיסלפ 3טייו סדוקס קוספכ (anf מנכ ma ,ק'דרסו ע"כ6רסו ,י"פכ תעלכ
 ססל קעיו תוללימ) סיס! Bm למול (mh סיס ,סנטסס ןייע קרפל 257 סו
 na סנססס סו ,דפמ ומנעו סעס ריו רמקעכ ססיניכ קיספיס נו ,סיתב

 von כומ) סנכתס ן'תנמכס תעדכ תונכ תותפפמ רמונכ ,סיתכ (Do ססעק רפי

2m(סעי) ןטהפטסטנע . ןָמיַֿנ רעד ןימ רעוײה  moרככ  ni)3כיו  סדוקס קוספ3  
 סכומט dns‚ סס) Kon וכפקמ קוס רתוי סוס לעמלמס תכו , ד6מ ומנעו סעס
 on (ob וכו ס'נפכס ילכד סילר) ןכ) ,תומכס won סיכתפ סיתכ לע
 סכפס ירכל) ןיממס 63 סעלפו סיסנפס תפ תודלימס וכי רכספכ וסו ,3עיס
 33 ,סיסכ סמ3 כעפ0 סוס 93705 ,ולליו תלנימס ןסינפ כת סרענמ סעופו
 ןכיגססל on ןרפצ ריעו ריע לכ3 תויככעס (mim סית3 ספע ןכ) , ןלוככ כ
 תוסלכומ תוללויס תויכנעס סנייסת | כ"יעו , תול)ןיס | תוירכע) וכני 5 , ןרמסלו

Ampsלככ סופ עו ,'ןתרזעל תוירכמ | תודלימ  moומענס תודלימס לכ) רמונכ  
 jo ספי  תופרקמס סוס .ךכדס לעו ,וסכינסת סכופיס דולס ןכס לכ ,רפנ

 . [כטס רונג ומכ] נטל רפת ספ ,דוליה (בכ)  .[תורנוסמ
. 1 

 ךליו



 ו תומש א תומש םולקנוא םוגרת

 rs יהיו (אכ) : דאַמ ומצעיַו 72 m ₪3 : אָרֲחל
 ——  Gnםיָהלֲאָהידתֶא תדלימה  ann vormיי םדק ןמ =

 וצי (2) .: םיִתָּב םבהל שעיו = כ -
 הערפ

 : "5 3"י סע יהיו ןרהא תודלות

 י"ש ר

 : וכ תיפינפ תו ד"וי ךני בסי 65 דרי  ןסכ דוסי .ר"ויס יכסס וע לח ןפרזגמ ןניפש

 סנוסכ יתכ .םיתב םהל שעיו (אכ) :סכוטס וסע - תודלימל םיהלא בטיוו
om 
DOWELL 2 72.52.2272 5 222,722 

 האב

„monסלרי לכ, ימכקפס סגרתתס ל"ה ;םיהלא תא תודלימה | וארי 0  

 תמיפ ,  him פוכיס תפמ ATI כימי כעלסו קזגס תמרי סתלרוס | ,ינפמ סירחפס

 5ע סתנוס תק SB סע | סלופו ; (טכרופ) 7" ,םלמס לע רונגסו ודכע לע ןולֿפס

Saודימנת לע כרסו 13 לע 360 תשרי ומכ דונכסו סלעפס תפכי  תורוס) , 
 סיס6ס תרי יכ, dis ע'כקכס כתכש On ךרול ןיפו . (טכרופרהפ) Mach ןו

 יה יופכיסס ףלו ,תפ nn סע eb ham ,סלודגסו תוממורתס תכי יס

 25 סנעי סמו , "ןוט)ס | עמ יפ) סמ .םומל ךיֿפ כיס ןמ סלועפס | לנקפ

 m לועפ טניפ וס סג כסקנסח ף6 ,וס ךוהכ סקס לע תרמפנס 6

 ן'נע; ללנסס .כפ3ל .ךיבפס = ןוככ) .im לעכב סכתס .רנתמס-/ ככסו) .בסוקס

 םהל שעיו mb ןפכ לע "ספ :ןיוע | ,רכדס תלו  ,רכלס ינפמ סֿפכיס

 , תודלויס dyoord ;וכלי ןפ ןכמסל סיתכ (malen סטעט  סריפ ס'געכס | ,םיתב
 ו"כלע | , תוכלוס ןתעסכ min סלעב 8 תפז .סטע ךכול | סזיפ) יעלי ל

Jonasלקס לקיעס סיס ,תז סס) | סקע נגוע ךרלס רפי סו | ,תכלמ  

 סג  ,ןתופ סינעי עודפו ןפונֿפנתס לניקס סלככ כותכס תועפסמ יפ)ש דוע\ ,רפסס ןמ
 ,מכײל ועריפ ע"כ6רסו י"כו = , וטוריפ לסת 6% | סיתכ dod םעיו ןוקנס - תלילמ

 / תללימ סיסנמ  כטייו לע כקו ,ותופ  ןתלרי ףלס סיסנפס תלמ ןסע וס לכטש

 תרעקנ תוס סכילמס nbsp יכ ,ןסמ  תופלןיס תוקפעמ ןסע סכרסע יס סנטססו

 ,ק'לרס םריפ ןכו ,(8י'ז '3 נומס) a ךג סעעי תיכ יכ :ועכ hop„ סבססס לע

 סע סע סו קוספנ רושיקו לוק ןיפט קר = ,סינוכנ ססירנלו ; תיב םרפ סיטרטב

 ככל סג ,דפמ ופגעו סעס ריו רמסמס על063 3 עודמו ,ויכתלקו ויכפלמ

 SE סלופ 3 תונקכס יונככ ןסל רמו יופכו ,סס) hin Senn 5 .סיפוכיפס

 ומנעו סעס 3כיו ,,גרועטו ,ויכתקנפ קוספנ .Hann סו קוספ יונכפפס סגרתעס
on „hmסיס)6ס ת תוד)ימס ולרי יכ , Bonסענ) ססכ (סיסנפס ס:ע יכו)  

 / ותלע סמייקתכ 5 סעכפ סלכסכו ,תונכר תומסקמ) סיתכ (סדוקס קוספכ לכנס
 לויס ןכס לכ (יסו ,cעיצמסל תרקפ סנוכזת) רמפ) ומע לכל סערפ- ופיו (6

 "וגו
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MIET WEDירא אֲֵתיַהְי אֵתָיְִמ תרירכעה  
pas porn 1אל רע  

tm 8הגה  odaתל אֹוָבַּת  Som and 

 ןהלֲא  oa aa) ab naשאו ַ
 פיקו Ray nenn שכעה א תרלימל טה

 ארה ךרל אמ ומצעיו

 י".ש ר

 תוליקנ | . הנה תויה יכ (םי) = : סירכז) וללתתו ומכ  סת))ק רכע ןוסכ ימע
 תויקנ = תולוסמ ןס יכס 1697 טיתוככו .תייס תודלימ סוגרת | < תויניפכ
 -ףרטי 30 .סיכס כוג -תוימנ | תולוטמ ןכיסו .תודנימ תוכיבכ ןניסכ סדסס
 ספוק .ךרכיו 5"ס) ןננוכ .כותכס יבס וכ בתככ Bis ימו = ססולט סעל | . ולוס רוכב
 קולק en :ססל כיטס .בטייו (כ) :(ע"י נ6קזסי) Bra) mb סמ (ביתכ דועו
 גיעפיו ןוכנ רכדל ס03 יססכ סטסרכ ד"וי ו"יו סל ןפונו תויתופ יתס סלוסיס סכיתב
 סדוסי 33 בכיו תודנימ) סיסנק Sum ןונכ ןטק np לוקס "בלב ד"ויס דוקנ פוס
 תק סנגס (ו'נ /3 ס"ד) ןדפרזובלד תיכקסס תל לנו ןכו סינכת סנרס )3 סכיפ)
 ei ט5-נכ\ WE ונוס סכפס ("ע | סיעפול) בגז | 56 בגז ןפיו + תירלסס
 . ק"כיסב ר'ויס דוקנ "לוק Sub ןוסלכ - .רבדמ .סוקעלו | .:.סורק6...םס ,גיעפס
 סננכ סדוסי לגו .סעס 559m סעס 3991 ןכו .בעוכ ןוסנ , ויניעב ..בםַו ןונכ
 יפ5 קו דריו בסיו ךנו ינכיטת :ו .ןסכנו ןפכג סנפס סכו סכ -ןפיו ..סדוסי

 ןכ'פמ
LEO5690566  — 

 רואב

 סיסנכ 8) יכ 335  ,וכיתסת ר: תודנימ) ךנמס רכדכ וגיוס ph וביסס ועו

 סו ,ולליו תדניפס ןסילפ ונת סרעכ וכמלס סיפכסו ,'וגו תויכנעס תויל:מס
 336 ,ולליו ןסילפ Pin סכע3 AND סס) סיס | סיקנכ תדלינב וכוט .סמלעכ .ןס
 ןינעמ רפת סט ,תויה (םי) .[סנתתת ליסט .name יס ,ןֿפכ רומפס תדנימס
 סלוסי 'כ תעלו ,סיקו Bin ןמכ ,ת'יחבט ןמקכ סלםגו לס ל'ויס Bam סַײמ
 ע"נֿפכס םריפו ,תּה תולָּב ד הב 2 ןמ m MI MM ןמ וטפסמכ כ ע'נסרסו

 יסרמ יכ — ןײנמ וסו 30% וטרש ,בטיו )5( .ססכ שי on תכ יכ
 Ins ןת'יפס ני סתלקנ ליעפסנו לקס | ןיככ3 סיככד .'3 לע ווי ל'וי .'פ: יסנ
 תכועס ו"יו ךסומ סלוחכ ליעפסנו ,עדָא TS ומכ םכסס לוי ךיטמס) י"ביב
 Doms לקכ ן'תיֿפס / ₪ , עיִדֹוא דיִרֹוא .ומכ ,נקס man סנידנסל ל'ויס
 יכינכ ן'תיקס ליעפסכ זו (ג" 3י תיפפכנ) ךרונעב יכ בטי! ומכ לוי ךסומ

Semןוס) :סיפעפ) סע ל , ראמ ןמצעיו םעה. בריו: . פלפס | ;ד"וי  
„EDEM,. „zn. ne) ame, 09ככיו ססינמ ;כ ופנו ,סיללוכס .תומסס  

 ומלעיו



 ו תומש א תומש פולקנוא םונרת

 ןרמאתו )©( : םםיִרְלַהיזתֶא :אינְּב תִי ןותמייקו ןיִדָה

 אָישנְכ תל יִרֶא הערפל אֶל יִּכ —— An תראה | תרמו ו
 םישנכ אתירצמ

 : סע ספ ןרמאתו ]רהא תודלות

 י"שר

 95 .יתומ Bodom ןכו = - סירכ | ורכדתו ומכ סתרכד (NE סכיפכ | סנרבדפו
 יע

DDO hr Rte 0000000000 060050 0666--- 

 כואב

Anhsכצד סס) עלו) 6 תמ3 יכ וכמו וניפס סעלחנ סמסו , תול)ימ) כתסב  
 פב סרכעכו , תופיככ | ןעכט3 סנסש יפל קכ ,סומ כפססל ועדי ו , ךלמס
 לכס יניע) ותיפס) לוע | וכילכ לו an‚ דלי וסס לכל סכנו ,וללי רנכ ןסינפ
 gran) hans נפכו mn„ רבדה ןתישע עודמ : םרוכה רמא] :. 91970 or יכ
 קכ ,ךנמס רנד רכוע) תולללתס יש יכ hs„ כי וכ םריפ ע'3פכס לה
 סס סג ןכלו ,סוס 9370 ןתיפעפ כונעב ,ןת5 Din ינב  רמו) רמ6מ תכיזג וס

 , ל"כע  ,"ךיתופמ לע ונככע ל וביסס קכ ,תו ןתוקע לע סנס תת) ופכ 5
 סג ,סנסו סעט תלקס לע סכות יס יכ ,ופוכיפ לונסת ל עודמ pin ךפ
 , ךנמס רנד סרכע לע סנס nom לע סכות כז ,יכ תלמכ וליתסספ ןסוקסמ
 סגסו ,לוקמ קוקר ךכל וסס | ר/3מס ann 'ונו ,יכ סEככנ ןלכ ,ןכ ס6ככ 9
 ('מ קוספ ליענ) וגממ סונעו כר נכסי יככ סע סנס מש סערפ 9373 ןנוכתמס
 5 pin יתעו , תודלימ יתס סה יכ ויס 5 סוכעו 3כס סעס }כנס פסי
 ויס hr ,סכונמס ריעכ ויס סעופו סכפפ לועו ,סדכ) תקל ריע) 65 וקיפסס
 ןס) vos ןכתי ןככ ?תוכתפ תומוקפב | תודינוכס תוירכעס לכ ,ph רוועכ ןינוכי
 ןסלו ,ןסינע | תודקפומ | תודליעס sehn ןס סעופו סכפסו ,ןסיתסת תוככ תודלימ
 ץרפכ תולליפכ לכל וולי ןסו ,סיליקפס ישפר תפ'כ תו נפ וכרדכ ךנמס 937
 ויס ןסמ nos סעופו סכפע wa ,ךלמס 9372 סילנטס m תימְסֹנ סירלמ
 תפ לילוס) וכנס  ,סדיקסת יקסע לע תותיגסמו פודנימס תמ דמלכ תונוממ
 523 ומכ תוכסמ תודלימל סוס קסעס ותינס Jah , סיטעמ סימעפנ 'כ ,סיסנס
 (סדוקס קוספ3) סיסנפס ת תודנימס ןפריתו וכעפ3 כותכס תכוכו ריעו ריע רפם
 תוללימכ תפ רק כ Pyd 336 ,סעופו סרפט לע לו תודנימס ןתופ לע יס

nndסוס לכדס ת6 ןתיקע עולמ רעלו ,ןסינע תונוממס סעופו סלפמ 'כ , 

 וקיכס יכסט ,סילליס תפ ןייהתו סיככזס תל  תימס) תודלימס תל ןתימ Ab ספל
 ,ןופרס ןייתתו ומכ תוכתסג) וס סזס ןייקתו סג 1997 י"פעו , סייק3 סילניס ,תֿפ
 ךיעסע Pyo 937 רכועל | תוללנתס ph רפפח ע"תכס תנעטל dien ןיפ ספעמו
 וכ ,ומספ ססו תוללימס 9 וככל תל וכ כ סעופו סרפס Dh ,קפסכ סיס
 ,יכפו סה doy תויסכ סעופו סכפםו ,ןסמ 15 כ:קכ וסע 59 Hmmm ,ו2

 ז"עו
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INT 0)תדלימה  aאקח  nn amp 
 An ae ושע אלו ren ןֶהָמִע לי 7 אָמָּכ אָדְבִע

 N ₪ :אינב זרי םםירצמ ףלמ imo רבה
 אָחְייִחְל םיַרְצמְד אָבְלִמ ; Ts ,ןייחתו

 ןיִּב זדמ — רמו 0 —
IR a PDזרי ןותְדבע  Shins 

 ירה עודמ ןהל ראו תללומל
 תא | ןייחְתו הוה ךָכְּדַה ןתיׁשֲע

 :'כ Proc ןאריתו NN תודלות

 יישר

 6עייקו | ןוטלכס | סוגרת mm„ סימ (Do תוקפסמ -םירליה תא ןייחתו )1(
 ed nenen 53 תכוכו וז סבית סוכר תונקנכ רבע ןוסנס יפל  ןוקמייקו ינססו

 - סירכז) וכמקו ומכ רכע ןוסכ min Eh סנרמלתו ןונכ .סתנעפ ןוסנו ולעפ
 סגרכדתו

—I I 565 65966060060-666-- 

 רות ב

 ן"וגנ ,ןאריתו (זי) = . [סירלמ יתכ) ויתוכ6 וכמו ףסכ לכ bar כ"יעו סירֿכמ
 סנפכתו 526 ,ד'וי ךסופ קכית3 ו"יתס ןכלו ,כי ופרמו סתנ qף"נפסו 735 סנקנס
 ,תוקגמנ)ג ינסו ,תוכפסנ aha ,ןייחתו .ןפק קריסג ו'יתסו דר וסרט
 ע'נפכב ,הוה רבדה ןתישע עודמ (הי) . ירנע ןוסנכ סיװפ סיכוגלס '3 יכ
 כמ6מ תרזג לוס קכ ,ךנמס רנד רבוע תונלנתס ןיפ יכ סנק5 סכנימ יכ,  םריפ
 סנס תתל וכ 85 סס סג ןכנו ,סוס רנדס ןתיקעש רובע ןתפ תומ 3: למול

 son 5 עולמ תלמ ךס ;ד'כע Tan" לע וכרכע כ ןכיקס קכ תלו ןתוסע לע
 Ach ,יכ תלמכ וניתתסק ןתכוטתמ סג ,  סכסו סעט תנע In סכופ יכ .ופוכיפ
 יפל יכ ספכנ ןכ) ;ןכ סקכג 8) ,ךנמס רנד סרכנע )ע סנס תנית) לע  סרופ
 ןכ סופ כתסנ קכ סידליס תיעס) ךנמס תמ תמסכופמו תעלתומ סכיזג סתיס 5
 וםיגכי כ סתומפ סנט ןפופנו ,סתומפ סתכמ סת תעב | סותימיט תולנימל

 ןופכ סיס 85 ,תינס ככ ופ ספס ,דליס לע ותיגפי ספ סנופ ,ליכ סותימסש
Inaן'כמכס יכנלכ ,סוסכפכ סוכ סממ תוסעל םוכ יכ ,ססיניעל סופימיט  Sch 

 ןסילע ףוגקיו ana כ םסידניס ותמוס | 550 ךנמ) עדוכ . ככ .ןכ)\ = , סלעמ) יתקפעס
 פלק סמ יכ ,רכקמב | ליגרס ןוסנכ ורנד לע ןרכעב תויס) יופרכ ,סירפפ ךלמ
 ותיגססק לוכעכ סז סיס Dh ,סילניס .Dh ותימס 8% עודמ ,סנסס ןסמ לפםו , ןסל
 ךנמס דוס Mae יגל סלג ימ .,רכלס לע לומע) סלכו .,ןסמ וכמתשנו ,ןסינע

 רמלה



 .ה תומש א תומש - םולקנוא םוגרת

mm Sin na) ותא אה km om הת 
  dm (₪ ANDןאריתו

 אתיה הנימוק אנ

 י"שר

 ;סיקתו .היחו : ספוק .עיסומס ןכ
 ןייחתו

--990%%6%599090%56%66595659%609%65006999950-00090-009%994%66- 

 רואב

 , (8% hr 057( סת ,DAWN )5% 8י רכדתנ) ma mh ch‚ ת"ע
 — ןמ ,סםי כסי ןמ ומכ לכ ועעט .,היחו * תשרי ma = יופכס
 (den ומעט 0 ו תלק) סימעפ ספ 50 סימ נו 925 סימה סכקנכ רפי יס
 , סיסרס mE סיס mus םיט נ'כו ,(ס'נםכס) סלכ סלע סטע תרזנמ רכז ןופנו
 D DM= ע'ע נעפס ן"יע ןוכסתנ | 'ח -כתסנ mn ממ רבעסע סינופכסמ ייס 'ס
 ק'דלס כתכו NAD„ המת ע"ע היה תויסנ יופכו היה תכתסננו ,ככס סעת סpפרקפ
 לולכמכו ,תפז סלממ גדס תכיפ) לע סנס 3תכ נו םגלסל טיול ל'ויסק סיטכעכ
 סתיסע תיפככ םיקו תנפו, ס5 כ" יכ סול סנס  כתכ (b'ע דסק ףד ןטק סופד)
 סנממ 5350 ,סלסס תויס סע (Zappa )מ ספכנ .תוימ יכ ןכו | , םגדס) ' יופר

voעולמ וירד  nen  6(כרעפת נע ('י תי תיטלככ) היה תעכ תלת ןומנס לעב  
 om = לופי סימעפ)ט גד תולכקמס תויתוקכ ab whins יפכ ל'נו ,סלפס תוימ סע
 ועכעס ,('ז כ תיפפרנ) יכ nn ןכינקו :ומכ סיגפנס תופס pas סנפוו גדס
 ןכ 553: סנפמ .,סיקדקדעס תטד)) לָּתַה יוֿפכסו = לע .ןינכמ רכט וסו ,לתס
 ,(ס'כ ק mind) AT סערפ ףסוי 56 ןכו ,(ם'ע (ספ) פלי ספרפנ ם'מכ יתעד
 EN .ץמק' sen ת"יסס תתפכ | ד"ןיכנט שגלס ס)סנ סיס תלעב ןכ Da‚ ופרס
 מ'נקכס תעלו . הָּתְיַה תכתסננו הָיָה לתסנ) טלפעס 'ס ל"ע ימנמ סימ טרט לוע

mm pingספ סיסת 'ס ד'מכל יתנמ סתיס סס סי)ופכסמ יס ןפכנס  By 
 תכינכ /3סו = , סתיתו = תויס) יפרו תכתסנ) סכומס  ו'יתס ןוכסת תמפס ,סנופכ
 כנע וס ספ סיהו יכ) הָבכ המת סיופכצ סנידכ = רכעב ליענמ יסס סנס
 ססמ MB הָנֶּב B'ס  ד"מ) יחנכ ןכ לו ,(דיתעכל ותכפסמ סלומקס ו"יוסס 6
 ףד ןטק סופד) לולכמכו | ייס םרפ  סיקרסכ ק'דרס תעד ס'כו ,רכעב ah עכנפ
 תוגעטצ יתככפס סע יכ ,ספוכת) סינע סרטגוקנ ןייע) סיכופכסמ Ans (5'ע דסק
 סכופ כ'ע ג 973 05 qףיסוסנ mi ,סז לע סיקלומס an‚ י'כו ע'כקכס 7«
 סיסיו ,סנמפ Din סדוק "כ  סכוט per" ,סיענ3 תנמ  תכמ תלמ רסס ב"כ
 8:5 דיפקמ סיס 63 ,אוה ןב םא :םרוכה רמא] = .(הָיַד היַא לקקפ נפ הי
 יפלו ,(י"ער) סתופ = עיסומס 73° דלווכל דיתעס ויכיגנמנק ופרס  ,סירכוס לע
 ףסונו ,  סמתלמ ס:6כקת יכ סיסו ריק יפ) ,סיככוס נע 6 דיפקס כ  וטוספ
 תב םאו .סעתלמס יכפקכ דומענסיפנ לע ןכרד ןיפו , וככ סחלנו וניקנש כע וס סג
 יכעכנ ו*טני ססלקקוסל !כעי'ינב יכעכ וימי 82 36רשי mus סם ,היח אוה

 סירנמ
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 Sn םש Inn םש רַשא תרִיִרְבעֶה תרלימל
NA םבושו map 

  me Aaםשו  4 ₪ Ae Auenדפ
 אָתְידּוהְי תי ןרלומ nn 558 רמאיו (i) : הרעופ

 שה Ze wii ןֵתיִאְרּו תויִרָבְעָהִתַא
 ap ו ב םא

 m NT ןְּפַא םְֶנְבָאָה
 ותא

 : "5 כ": סע ןב-םא : סע סע ןברליב ןרהא תודלות

 י"שר
 לעמו רכוש ומכ לבכ ןוסכ םיו !ק geb םיפ 5! . תודילוע ןופכ וס . תרלימל (וט)
 * דככוי .הרפש 25703 וכ .ןכרליב (ומ) :דלימו דילומ ךכ .:רנדמו רכוד

 ךרדכ דגול סגוסו סרכדמו סעופק ם"ע .סיכמ .העופ | : דניס ph תרפסמס ם'ע
 סיעסי) סעפל סדנויכ ומכ .סקעכ (JE = .העופ :סכוכס קונית תוסייפמס סיסנס
 וסועכו = . רכס וקרוק רתפ סוקעבו תדלוק סcקס 30m .םינבאה לע: :(ב'מ
 ןב םא  :סרק .Sr תונמוק ילכ כסומ i סימרי) .סינכסס לע סכפנמ ספוע
 דלוסל דיתעט ויכײגטנ וכ ורמפס סיככוס לע 5: דיפקמ סיס 6 -רמות אוה

 כ :
IC Do22.727.777 2777777077277 07 77777727277 2272  

 רוא ב

 סיכנע ופרקנ נכש ינכ ,תירבעה (וט) =. ספ5ל כונעכ ED ;(ג'י 3י עסוס)
no)09.9303 : ם'מכ כסנס  רכעמ סיס ,ססרנל לוסע סתנומפו םסותי  [לרס  

 5רקנו ,תלנויס ס:קס 300 , םינבאה (וט) .('3 דכ עקוסי) סנועמ סכיתובפ ופי
 ורע םיכק ן3 סלוסי יכר תעללו , ןכ6 ופרס ע'נפכס פעדלו ,רכשמ ןכ סג
 ק'לכס פעד ס'כו ,('ג זמ נקותי) סיספפ יפומכ ףסונ ף'כפסו | סיכ3 תכזנמ סב
 5רקיו ומ ןטכמ ללוס תניפנ סוקמכ סיככ6ס לע ןתיֿפרו, Sm ,ן3פ םרפ סיסרסנ
 יכ יתעד יפלו , "תפסוכ ף"נפסו סיײכו ןכ ןמ סרזנג תפוס סלמס לנ6 ,רנסמ
 Sen 5כקכ ןכו ,סיגצס ס5 לע סיננפ כקו סתכס וס סיככ6ס . לע  ןתישרו

 ססש סיריס ןינענ סוג5 = ןוט)כ סינק ופכקנו dam‚ תדלןיס סע6ס רכס לע
 his Apps ,ותא ןתמהו .כ'כע | ,ת)דס יכיל יגע ומכ  סינע DaB ססכס סתפכ
 יתפנסp ן'נמרס  עוכיפל ןווכמ וס ,(ע'3פכס) סעוע סיס םעס יכ 9370 עלו
 ןתבשַה ופכ ןָּתְתמַהַו .פויס) | יופרו ן'יעס min pin drot ןתמסו תמו , סלעמל
 ופוכי תכונס יפוג סעככ6ו 1703 רנדמס יפוג NE. DIDI וכ onen ו

poosליעפס  pinן"יווס יתפ תעינפ | יעוק) קכ טס סינקקמס יײש לע ן'יעס  
 קריספ נו תתפכ | תויס) סיופכ | ס"מסו ,סילטכש tors  סועי)כסו זתפס | ומסס

 מ'ע
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 wa ןנפִמ וצקו ץרפ ןבו
 sa ודבעיו ₪ : לארי
 : ָךֶרָפְּב in ינָבדרָא

m)וררמיו  Drהָדבעּב  

 םולקנוא םונרת

Ro 2תקעו ןיפקמ ןבו  
 „2 םברק ןמ יִאְרְצְמְל
 (DEN ₪ : לאָרְשי
 לֵאְָׂשִי יֵנְּב תי יֵאָרְצִמ
 תי ּורָרְמֲאְו ס) :ּוישקְּב
 אישק אָנֲחְלּפְּב ןוהייח
 לבב ןינבילבו אָניִמְּב
 לכ תי אָלְקְַּ אָנֲחְלּופ

 Dan םיִנַבלַבו רמת השק
 םתְרבע-לּכ תֶא ma הרבע

 pm om aD ןוהב ּוחְלַפַא יד ןוהנחלופ
 אָבְלַמ TON (=) :ּוישְקְּ

 םכירצמ ךלמ למאה ₪ Sem mes ה : וט
Amaתרלימל  

 : סע ספ רמאיו :כ"ע סע ורלמיו : סט סע ודבעיו ןרהא תודלות

 נטשה

 סיטרפמ םיו = - ססיניעב ויס סילוקכ 1697 וגיתוברו -ססייקב לק .וצקו 203%
 : וסככסמו ףונס תת תכרפמס ספק סדוכעב - ךרפב (גי) + סמלע יניעב סירנמס

 תדנימל
TIERE III TFT THE 656666 256605 0550650 HOLE 

 רואב

 טרפכו ,ינוכיכ סוקמכ דיתעכ שטעטל םלוקס ןוסנכ טפקמס ןכ יכ ,יכוכיכ סוקמכ סיסטמס
 לק , וצקיו .3כ  ןמז | לימתסק ססעמ סול לע לפסל רפסמס תנווכט סוקעכ
 ned וסו .יםוקכ ,ךרפב (גי) .(ומ "כ תיפפרב) ייתכ יתנק :ומכ | ססייחכ

 תלגסמס סלובענ ל'כו ,ןכופנ | תכרפנ סת סיזוגפ3 ןיככפמ ונפכמ Denn ,ןורבמ
 לכ סע ,םתדבע לכ תא win emp„ ,הרשב הרבע לכבו (רי) :.ףונס 6
 ,ודבע .'ככ סגכותפ ןכו ,(ס'כנפכס) כיעס ךות3 ,םהב ודבע רשא .סתדנע
 יכ ,ססיניכ 37300. קר „73090 נעו לכועס לע pop לקס ינמיכ 730 םרסס
 ודנעת סס3 סלעכ :ומכ לכע םרסס mob פ'ינספ ןיכ ,ת"3 סע  רוסק לבע:ס
 סע רוק ל3ועסו ,(ע'כ סס) וכ דכעת ל :ומכ וןיכת6) ןיכו ,(ו"מ סכ רקיו)

pinןיכ תק  wo)תיס5כב) דוכעת  ךית< תלו ,('כ י סיכבל) דעת ותל ומכ  
 נע מפלת ןכ 65 ,('ד די סע) רמוענכדכ ת6 an :ומכ ויכס6) ןיכו ,('מ זכ

 , סימעפ) Sonn תל תמס יפלו ,וכ לכוע ןולפס לע כמקתו ותו לכוע 7309

 רומק 6סי Bis קכ דכועס לע vom ת6 Hin רסמת ob gb דכע טכסכ סנ ןכ)

 ת"יכס מפת סימעפלו ,(ז"כ fr סיככד) סיכתפ סיסנ סתלנעו : ומכ ת"יב סע

 ספ !רםי דנעיו :ומכ דכועס לע סוס EBD סלוי ו רוכענ סוקמנ | וירתפש
 עמוס
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INDסקכער רו =חפ : ספָמְעְרְה"תִרַאְ : 
 1: יי יי הביוב ותא ןנענ שאבו 1712 13997 תצמכו )@(

 ןכו

 י"ש'ר

 תויופכ ויס קט .ססמער תאו םתפ תא |: תורלוסס לע סנוממס רכוג (ב"כ
 dot סמ 393 ותא ונעי רשאכו (בי) :רכו) תוכוכבו תוקומ סוקסעו ךכל סנמספ
 ס3כ ןכ .הברי ןכ =: ןירפסלו תוכרסכ וסי ךורכ םודקס 3) ןכ תונעל בכ ןינתוכ
 ןכ רעות ינו סכרי ןפ סיכמופ סת6 :ןכ תרמופ םדוקס וכ וסרדמו -ךרפ ןכו

 סבבי
ee 6966-- 

 דה אב

 ,mp סגכת | סטקנופ ,תונכסמ ירע | :םרוכה רמא] .וק3 ן'יעסו ,סגידמ
 2956 סומתס סלולו ,תוללופס יכע ןיסס סיטכפסס לכ וטריפ ןכו ,"רלופ תיצ
 65מכ0 | ףסכס לכ תא ףqףסוי טקלו : רמל) סירנמנ ויס Seh כערס | ינטנמ וס

 , לופמ = דופמ | 6למתכ רכופס סיס כ"ו (ךי זמ (mehr ןענכ ןרֿנו סירלמ ןרפב
 ית3 | תוכ3) ךרופס ןמ סיס כ san תולודג תוכל wen ףסכס לכ נוס סט יכ

 יכס6 סנק סיעכס טעמכ וכרעל) סמו סמ לעו ,וסס נכס ןוסס לכ) םלסמ 6
 סלידנס) one רוק יתכ תל כיסתרס) סיס ופכס ןמ . לוו ? 095 ית3) סירע ןכ
 ס5רכ ןככ ,תולודגו סיתש סיכע תבל סט סמלו , סיטדח סית3 דוע תוכ3) 5
 סיכתוכ ויס ) סיכלמ יטנ< ,םדס  ךל; סקס דע יכ ספונפ Is  תורלופ ויס ססש
 ותופ open dab ,סינםיס תורכומ  יתככ יל סיסו , סתונת עמוס 'כ סערפל

Indמוקס קוס לעכו gססמ עכתו  psונכנס ומכ סוגתס תינתמ ול 0959  
 יוסל ,סלונתס  רוכמל וכי סיס Pyot ככ ןמז bs 3עכ סיס לו ,סלעמל
 סיס סוקמ hu דע ורבנגו תוככ סינסכ תולונתס וכנקכ כ'קו , סדס ינפמ ןשי

 תלמ סנו ,כנס 05 כו סילולג סיכע יתס תולכל ךכלוסו ,כתוי סניכסל לוכי
 ומוגכתכ ן'ענככס ןויכ סנו ,סייעפכס סייסככססו סלילמס יכככ לע סכות תונכסמ

 עכטס ינטכ סוגה סיכע וככ 3 סמ ינפמ רמת סקו  (פטדֶקטמ---סהטמררטפ)
 ,תחפ ריענ  סלוכסס לכ וננק כ fיסס תעכ sn "ע Tan סנכס רכ רש

Por To 353 6סעס תל ססמ עינקס) תוכלו ויס הריעו ריע לכו. ,סגילמכ  
 ann 93 main : רמפנ :סולו ,תוכנמס רוע )6 ובל ןרפס יס לכ וכרטני לש
 סדס 3כ6 סיכעכ לכ ןסיו ,(סל מ תיסרכ) וכפקו סירעכ לכ סערפ די
 סיס כ כעכס הינע | )כע רסקו .(ת'מ סע (oe סכות3 ןתנ סיתוכינס Ach ריעס
 סכפמ סנרתנם ךלמס ימנ 56 וקינסט כנס ותוקלו ,סעס יפ) רג לונכ) ךלוס ןמ
 סירע (Du וככלוכ דכל3 רסס ותוקנ | , ן)יכס) סירומנ סוקמ סיס 6 ,סגס
 ,ץרפי ןכו הברי ןכ ותא ונעי רשאכו (בי) . [תרמסמ) ספונתס 03 תויסל תו)ודנ
 ולפיו סכריו ,סיוככ תק95ס .רתויו רתוי סנדג ןכ יונעס ססילע סי)י לגמו סינכמס סמ 353

DIENEN 
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 ג תומש א תומש פולקנוא םוגרת

 Re קרלעו נב INS ןמ ןִּקְסְו ברק
 ןותיאינעל = ןישיִאְבמ םיטמ ירש ,ray טישו m) Er וא
 m םתלְבסְּב ותנע ןעמל ותיק וגו נתלו
 ms הערפל תהונפסמ הע ה תי הערפל אדא תי

DFB 

 םתפ

 :.סס סע רומישיו ןרהא תודלות

 י"ש ר

 לע | .ץראה ןמ  הלעו : (ןטי י'סרכ .תתמ סמו לע םינמ סוס לכ6 יבמ טיֿפ
„BMIוגפכ וס יהו סיכקקב :וקללק .סלופו ומנע ל?קמס סדפכ 1597 וניפוכרו  

 סמ ad ro ':טעס לע" יוילע (אי) :סוסכיי ססו ןכפס ןמ win בופכ
 ותנע ןעמל :סערפ) תונכסמ ירע ונכיש סעס וסמו .סמס ססמ סינק סירס
 סיעפי) ונס ןכוסס 36 3 ךל ןכו ומוגרתכ .תונכסמ my :סירלמ'נפ -םתולבסב

 ככ

ERD ORR BRD eh 

Tre! 

 ױֿפכב ,(ככ ומ ינפמ) .סוקת .סילעט.בְכְּו 170293 ךרנו יופכס::('כ'גכ 93743( סלי

 ,סעתנמו סמסנמ Sabo בתכ. 5כק .םרס BOWIE ק'דרסו ; ססימולו סלע סוקש
SEHENיכ- סכווקסנ , תבתסנ .,יגנכ ...םע תקתסננ :..ליתע:ו וכ: ס:פרקפ כ יכיכתכ וע  

 - יע קכ, סיוגכב וטפפמכ .ןולכ .Bir„ תויס) ?ופרו (aan 'םוכיפ סעתנמ סג קרקע
 דק דכ53 וג בוט . ססיתוכפ ןכפ : 36  .כופ)- , ץראה ןמ הלעו ונב םתלנצ
 wir ו"יוסע . ,ןונעס . .DWNEN יפ5- ;רמוכ ןכתיו. ג ן'נמרס  םריפ ןכו ,(ס'"נעכס}

 % םכיפ |, m) כ תומס) ופפו ויל סכמי amd „ih סוקמכ = תקלתמס ו'קו יס

iehטונו  orקב ..סיִסו - תופפל ,גנתללי.. 6 סול :טסלכי\ ככ סתננוו  

 ,.סנבכ סודנע sah ,,ץתוגק :ךרפ Ihr תוס ןכפס :ןמ \סנעיש :סמכ ,טכ בכ
 קקיו . .ץכ6ס .ןמ . סנעיש .וֿפ - ץץראה ןפ: חלעו::םרוכה רמא] ."נכ .סגכותמ ןכו

npםולמסו = ןוסס ככ תפ :: Ehםככ  MITAן'נמכסו ..ס'כסכס  nk. 
 , ו:ידבע בב .טל ..:בוכ 6%  ,סָסיתונ6 = ךכ6 36 וסל ןכפס = ןמ סלעו .ופנזוכש
 - [תונכסמ יבע תוגכע .סונמ .בח "כ. ססידכע ווס כ ןוידע יכ ,לופמ סיקומכ םס

(BY(6 '6.סכי6) סמל: סתיס ומכ  םיכ :.ונממ דרפנס ספסו 9— וקכס =, םיסמ  , 
 bרקיו) סיתפ . סת: תותפ : ועכ, NDS = , תתפ .וקכסס ,תפ לקסמ לע וסו
 . םתלבסב . םמס-.תדונע-ססכ ,דונע) .סימלמס nom סורפ 0 סלימס::ןכיינפו )773

 ןכסס .Ib .63. ומכ | .,תוקלּופ - ,:תונכפמ =. ףתכס לע :ותניעפו עמס? לכוכ ןנייכע
 , תורָנולס | 2... 01099 , .הכזנ ,.;(וט 55:סיעטי) :תינס in neh Reset נע תש
 ס5 ותק .לרקו ולכ סכ .ונסיע ספמעל ךכל וכיתו ,םיעס סמ ן'יעס תתפכ ,ססטעג

 סנידמ
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 SU רצ יהו SE an הָנאָרְקַתְדְיב

 אָנָּב mM אָנָאְנַס לַע אנ Ir ae Malen אוהד
 רק ונב

 :סע סע םהלנו ןרהא תודלות

 ו" שר

 סנועס לכ לעס וניכס ל ססו) ספוט לובמ קיני נס עבסנ רככס סימכ סנוד) 56רמי
 וכיק

ce 

 רוא ב

 רפ יכל :ומכ ,וכונעכ ,ול .סכרי Bis סמרע) ךרד :ppm» „nenne תפוס
 9% ן'נמכס IE m> 86m סוס תומכתפכס: ןיכעו ;(גי 'כ תיפסרנ) וכ יש
 om תוככנ Hm סלינכ סיסת יכ כרהנ סתוכסכ וילעוי nam סעכפ ספר נק,
 ךלמל תוסכ תי ל ןכפס סע om ,ןוספכס ךלמס תונמג ןכ6כ ha כפל סעס
 וטעיו סונעו 39 סע )רשי לכ יכ .ףלו ,ןטייהמ לוס. ססמע יכ סוכ) סמס: :תוסטל

 ס3יֿפכ יכ לפרסי וסיגכי 5 סמכתס ךרד .ומעיס רע 230 ,סנודג סמתנע ססעע
 <w ךנענ סמ  תולעס) ןכפנ סיכגס ךרד יכ סמ: ססינע- ליפס ךכלו ססב ןסעי
 יפו סיינפס לע סיככוס | גוכסל תודלימ) כתסב :סוכ ןכ יכתסו +; סמלטכ קנס
 יסכושיס לויס ןנס לכ ma לכל סו ןכ.. יכתקו :,סס3 = ועדי 59 ןמלע תוללויס
 na כרקכ סגכסל ול רכס סימגמס' יכל aus סלכ נפ. ןינעסו סת וסכילעפ
 וסכינסי ידוסי ינלי םיפ לכ למי <nch סע) רמפ לנ6 .כויג סתופ סכ וכילסיס וס.

 won סידע ייטס רפי כיעס רס כ ו ךנמס .:30:דניס יונק :קענו סו , רופי

 ככ ענטכ סתפנקנו סתלנסנ) סיככפס ויס ךלמס תעופר סרתוס לקפכו ,ספקנ וב

 סיסנכנו סיפכס סיפפחמ (ןתינני יכ סתולרכ | סלכלכ כונ) .טיפכס רח סענ נק) סע

 - וניפלס לוע סלכי לו san ןכ לע יכ סמ סיל)יס סיפילומו סיככנתמו תו)ילכ ספ

 סכככוס כ ןכנו) סרזגס סתיס כ ןכסמ תד)נ יכ סיטעמ סימי סו דמטס סכנו
 ספרכ (ןכס6 Anh (m סינע סעלם) סקמ Turn  ,(ועיפסל- סוכת םקב) :ומ6
 בעשכ ומ ,ןכ ססעי his סיננ סרמ6 | ,ןילע ס)מתכ סערפ תכ ילופ ,ס)טנתנמ
 ןיכ ספכת) וכ sem Ab ןעמנ) ,ותופ לעיכ רכדס סיס ךלמס ת6מ יכ עמסנ
 ,(ומע | סספס) נרי. ודעעי ןפ ותפרימ וס .Din„ סוכ סמת תוקע) סיפע | יכלמ

 5 ססינע תועכסתס לכס יכ כ"ו וכיתוכר  -ירבדכ > סיניכגט56ס יפ לע סיסע 6
 תתל ותיר תל סתcקככ רק : וכיכר ספמ) סירעופס כפקמ von" סח = ; סמחס 'עלוי
 mans סידרומ vb יכ סנעט וכמו טופ סתנק::ופיסוי nenn ,סליפ בס

 ת5ק סע ל'כפ "סמרמב תוסעג ךוע כרמלי לו לכס יכיעל בכת ונתוס נכסיו

 סנפכקת לע mm med וס  סעתלמ נו ,ס:ערלפ ,הנארקת .כופצ תפסו

 *גכסו ,ס'נעכס כ"כ | , (וכ 'ס סימפוס) ס:תכפת :דתי) סרי'ומכ ,סיככ ןופ) = פוסש

 8% ךרכו : ומכ ,סעסלמ תוכוכ ס:6רקת יכ וניינעו ,לעופס סב ןפכ pn 'יכ' בתכ
Sch 
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 a תומש א תומש פולקנוא םונרת

Sa mp? NEN) (elרמאיו ₪ :ףסוי  ya 
 = Sa 32 םע הנה —— no לארשי a אַפע
 man 0 י וָמִמ םבוצע) ןונסי אָמְלִר ןוהל סכחתנ

mל המכההפ יי  mm na 
Ms 

 :סע סע הבה :סע סעוק רמאיו ןרהא תורלות

 שה

 : (כ"כ ג"כ) עדי כ ונלכ ומנע ססע - ערי אל רשא : ויתוריוג וסדקפנס רע דתו
 סכעלע ונימוס רמולכ וס רכד) סנמוסו סלכס (ME סנס לכ .המכחתנ הבה (י)

Jobלע ןעיפומל סכתתנ ופרד ולפוכרו .ול תופעל סמ סעכמתנ סעל -ול המכחתנ :  
 סרטי
ECD A 

 רוא ב
 סוס ןינעסמ = ןיתוכזג וסדתתנ סגו ,םדס ךנמ וס סוס סערפ כ'ו ,תמ רככ
 bוסו ,ונממ pw סיס )5 רספ6 Th יכ ,ףסו" תא עלי כ Ach רעלפמ פלש
 ,סנקס לע mn סעידיס תכיתס ףסוי תל 30 נס סנווכס sh ,ךנמכ סנסמ סיס

m>תיספ) ויתעדי יכ :ומכ (וכ תכ תיטפרב) סתעדל דוע ףסי לו : נותכס ונרקנפ  
 ערנט סיכגמ יכלמל ףסוי סע כופ כ יכ כמ סכונמכ עיגס רסלכ ילופו ,(טי
 ליפ כ'עו ,סדוקס קוספכ ונרמ6ס ומכ פעומס pin ידי נע np Ah תוסנכסמ
 ,כתוי רפעפיס ידכ ופרק eb לע סיסמס לוע ת6 דיככסו ,ותחפסמ תלו ותו

onספיו ,ויתורזג ופדתסנס תנווכ  HBתריזג סייקמ נד, = סולקנופ  “on 
den.סג ילו ,םמותס קומ  Absסיקוסס  mapsףסוי  | absסכותכו  ,סיכלמ  

pohy 193 voכתכ ע':סרס ,לארשי ינב םע (ט) - .[ןיכות יככ ותתפזמ ככו  

 וכל נמפ סע סכסו .לכםי יככ סספ סע רוק תפסות) לוס קכ np וכניפמ
 םכפל םיו ,ךומס וסע םכפל רתוי Ohm ספ ,תוכימס 753 ף6 חתפנ סע תלמ
 ססע וככתנו ודלטמ פרשי ינכ כ"י )₪ סע וכיילעו ,3קעי לכ 3% לע לרסי נב
 ץטייפס) Ppo an ph ,ומע לא : םרוכה רמא] .8'נ3 סגרותע ןכו ,סעל ססענו
 סוס כמפנ ןכ) ,סיפפכפס ויכט סע Jon 555 ,'וגו סמכתתנ ס3ס (Da רמולו ופע סע
 ,ססילע ולוע ph דינכסו וככל mh לע ויתוכזג םדס וסקס וכרמסמ סמ Ih סיכסמ.
 won סשלפס כינעסל ותמכמ עוככ סיכעס ,ו3 ודכמיו ותופ ןפנטיק כי סכס+
 כםי ינב ליכסכ וס סכינע סמ bien ינקס סמ רמו ,נ6רםי ינכ לע וכינססנו

DOGנר סע  Dim7:55: ססינע קמ ליממ יתייס ונפו , סיסכנכו ןוסכ וממ  , 
 ,ןכפג Dam | סלמ סתיסו ,סכמע 39( סכינע ודמעיו סכת6 וקנקיו יכ ודרמ*
 ןופ ,הבה (י) .[סז סימכוגס סס on לנ ,סכינע סג ספ (So .ינ6 תרכומ ןקל
 סכיתס has ולככלס ס5 יכ ('ג י תיםתר3) na ססרפכ וככוקככ ןייע man„ ספירק-

 תפוס 4 א



 פולקנוא םוגרת תומש א תומש 2

 לכו mag da ףס" :אּוהַה Sa לָכְו ויָחָאדזלַבו
SENT anon as. ke —3 ₪  

m er 21:1 TI ae m 0 
NEBEN aMרֶאְמ רֶאְמְּב  Sp pm ano 

Dank yasıı spamפ :  ——— 
 NND cn (n) ® ןוהנמ 2 - — — bi ד י-

 :ףפוי map םיקכ אָל תא עדיאל רֶׁשֲא םִיָרצִמ
AD) | 2רמאו  

 רשא :'5 br סעוס - '5 ג'כ ןינוכע םקיו :5 375 pin - "6 'ז תוכרכ יגבו ןרהא תודלות
 : סע ןיכוכיע

 י" שר

 ן5 תל סעוככ ףסוי וס -qףסוי כ5 ותקדכ ךטידוס) 5:6 סירכמב סיס וספ
 POS :וצרשיו (ז) :וקדנכ דפועו PN .סטענו סירלמכ סיסס ףסוי וס - ויס
 en» cn רמל דס ללומסו ככ . שדה ךלמ םקיו (ה) :דסמ סרככ ספט תודנוי

 דחו

IQ YR RRR 9 PRR RRR RRR RRR LLO CCE 

RN ie 

 'כ סערפל won Ab במ ,ססינע ותלמתמ ףסוי 336 ,תוֿפננתס עינכ ו
 ונע end סגכסכ ומנע | סינכס סעינקנו ,סכיתכלו סכ) סיסי ham„ , םעותס
 . [סכוט יופכ סיס וסס רולס סללו ,ךלמס Dan ערוג וס כ לע ךלפס תפס
 :כומ סרט ומכ Din‚ סיפעפנו סידמוע סימעפ) dot derot םי ,וצרשיו )1(
 ,5וי ,(סש) ךתוכמ mh ךיסעפ /ס שו ,למוע וס ('ג 'כ סיכנל) am כט
 סינכת) ומע נס סנכ ךפס .דמוע (מ 'כ סיטפופ) ךפס Spass טיפו
 וכפ | ,65ןי ('כ db  תיש6ככ) סימס טכעי :ןרק םכס ןכו גו (סכ סק

„yonןיגעו ,ויכפ ןפי ןעכ , סדלוסס וס וכפ םריפו ,דמוע וס  DIESלוס  

 סיתמ ויס נק, ע":6כס כפכ  ,ובריו .3וכ) ססש סיככסס ומכ ,סללוסס וכי
 ךרעל ו ,עעמ קכ mn 85 ססמ om ויס יכ סנ ?'כ :עכע "גב סע ךכלכ
 ויס ספוג סיעכמ ,ע"נפכס סריפ ,ומצעיו .דֿפמ ו3רפנ סז 19735 לולנס סיובכ

 ועסי סנופלכ ת"יכ 633 ן83מ יכ סנופלככ ומכ gon ת"ינס IND„ דאמב .סיקומ
 רשא (ה) : םרוכה רמא] .ססמ סEנמתנ וגינע ,םתא ץראה אלמתו .;'מ'3 93705(
 כותכס 263 םולקנופו ,(י"סכ) עדי 55 ונפכ ומנע ת5 סעע ,ףסוי תא עדי אל
 רמפ דת ,לומקו ככ mm םדס Hin mm ,*4סוי תריזג סייקמ ,hir ומוגלתב
 לת כרמל רמו דס רמ6 כמ ופעדלו .,ויפוכיוג וטדתתלס כמ לסו ,טממ סדס

 ףסוי יפיכ סיסע סערפ סנס ,וסס ולס לכו כותכס רמפס יכתפם ,יגינפ ל
 רככ



 א תמש א תומש סולקנוא םורת =
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